4102
אדריכלית נוף רב תחומית ,מנוסה בתכנון ועיצוב ,תכניות אב לשטחים פתוחים ,ייעוץ ואמנות פלסטית.
ידיעה טובה מאוד של השפה האנגלית בדיבור  ,קריאה וכתיבה.

 השכלה:
 0890-0891מוסמך לאדריכלות נוף בהצטיינות ,הטכניון ,חיפה.
 0881-0884בוגרת  New York Studio Schoolברישום ,ציור ופיסול ,בהצטיינות יתרה ,ניו יורק  ,ארה"ב.
 -MFA 0889 -4110תכנית לימודי המשך בצלאל – ירושלים
4112

Art residency- Mino Paper Art Village Project, Japan

 ניסיון מקצועי:
-0881

עצמאית – תכנון ועיצוב ,ייעוץ נופי ,תכניות אב ,הרצאות בינתחומיות ,אמנות.

0881-0881

שלמה אהרונסון אדריכלים ,אדריכלי נוף ,מתכנני ערים בע"מ ,עין כרם ירושלים.

0884-0881

J. Bush, Landscape Designer, Freelance Landscape Designer, New York City

0881

Abel Bainnson & Batz, Landscape Architects, Site Planners, New York City

0884-0891

רכס  -אשכול ,אדריכלים ומתכנני ערים ,בקעה ירושלים.

בזכות הדרך -המדריך לתכנון רחובות העיר העתיקה בירושלים זוכה אות העיצוב  -4101תכנון עירוני

 פרויקטים עיקריים -תכניות אב ,ייעוץ נופי ,פיקוח ,הרצאות:
-4104

משרד הפנים ,מנהל התכנון ,ות"ל  -פיקוח על תת"ל  :11הגנות ים המלח ,השפלות ,חקר,
טורבינות רוח -ייעוץ נופי לעורכי התמ"א ,פיקוח כביש  - 6קטע קשיש-סומך ,כביש  ,11פיקוח
תחנות שרות.

-4104

המשרד להגנת הסביבה  -ייעוץ נופי אתרי כרייה – קרית גת ,כביש  19דרום

-4111

המוסד לביטוח לאומי -ליווי תכנון ,תקציב -בדיקת אומדנים ומסמכי מכרז וביצוע ופיקוח בפועל
של פרויקטים בתקצוב .רשימה חלקית:מסלול החלמוניות ,בית מע"ש -פתח תקווה ,באר שבע,
כפר נחמן ,עין יעל ,גן נגיש-טירת הכרמל ,תכנון חצרות בוגרים ועוד .המזמין :אגף הקרנות -הקרן
לפיתוח שירותים לנכים

-4102

תכנון נופי לתכנית המתאר לערערה – פרקי ניתוח חזותי ,בדיקה ,ניתוח ,תכנון ,כתיבת
הוראות ונספח .מזמין :משרד הפנים -מחוז מרכז ,בניהול :ענבר-שמיר –אדריכלים ומתכנני
ערים /אתוס -אדריכלות ,תכנון וסביבה בע"מ .בתכנון

-4100

תכנון נופי לתכנית המתאר לקרית מלאכי – פרקי ניתוח חזותי ,בדיקה ,הערכה ,כתיבה,
ניתוח ותכנון הנספח .מזמין :משרד הפנים ,בניהול :מוטי קפלן תכנון מתאר וסביבה .בתכנון

-4100

תכנון נופי לתכנית המתאר ללוד – פרקי ניתוח חזותי ,בדיקה ,ניתוח ,תכנון ,כתיבת הוראות
ונספח .מזמין :משרד הפנים -מחוז מרכז ,בניהול :דני לזר –אדריכלים ומתכנני ערים /אתוס-
אדריכלות ,תכנון וסביבה בע"מ .בתכנון

-4101

תמנע – מסמך סביבתי לבדיקת תכנון מלונאות בעמק ססגון פרקי ניתוח חזותי ,בדיקה,
הערכה ,כתיבה ,עריכת חומר גרפי ומתן הנחיות עיצוב וביצוע .מזמין :משרד הפנים -ו.
מחוזית ,דרום ,בניהול :אתוס -אדריכלות ,תכנון וסביבה בע"מ .בתכנון

- 4101

יעוץ נופי לתכנית התחדשות בית צפאפא -ירושלים – ניתוח חזותי ותפקודי ,בדיקה ,הערכה,
יעוץ לתכנון נופי מזמין :עירית ירושלים ,בניהול :מוטי קפלן תכנון מתאר וסביבה .בתכנון

4119-4100

מסמך מדיניות לעודפי עפר – פרק א'-ב' פרקי ניתוח חזותי ,בדיקה ,הערכה ,כתיבה ,עריכת
חומר גרפי ומתן הנחיות עיצוב וביצוע .מזמין :מנהל התכנון ,משרד הפנים ,בניהול "אביב".

1

4119

אופניים-קידום ענף הרכיבה  -ייעוץ נופי כולל ותכנון אסטרטגי ,המזמין :חמ"ת ,משרד
התיירות ,בניהול "הלר-שמאות ומקרקעין" .בשיתוף ארד -סימון אדריכלים.

4111

בחינת אתרי הטמנה לעודפי עפר  -רכבת ישראל – המסילה לירושלים בחלופה  0Aפרקי
ניתוח חזותי לתסקיר ,בדיקה ,הערכה ,כתיבה ,עריכת חומר גרפי ומתן הנחיות עיצוב וביצוע
בנספחים נופיים .בניהול "אמי מתום חיפה"" ,אביב"

4110-4111

תסקיר השפעה על הסביבה -רכבת ישראל – המסילה לירושלים בחלופה  1Aפרקי ניתוח
חזותי ,בדיקה ,הערכה ,כתיבה ,עריכת חומר גרפי ומתן הנחיות עיצוב וביצוע בנספחים
נופיים .בניהול "אנוש-אביב"

0889-4111

בחינת רגישות בקעת הירדן -ניתוח וייעוץ נופי בצוות עם גאולוג ומתכנן סביבתי ,לימוד ניתוח
והמלצות לפיתוח ושימור משאבי טבע ,נוף ,וסביבה.

0881-0889

תכנית אב למועצה אזורית גוש עציון  -ייעוץ נופי בשיתוף עם אדריכל נוף ,עמי גבירמן לימוד
ניתוח ותכנון משאבי טבע  ,נוף ,סביבה ותיירות.

0888-0881

פרקים נופיים בתסקירי השפעה ,בניהול "אנוש" :מסילת ראשונים ,כביש 11

4110 – 0881

יעוץ נופי  Freelance -למשרד יישום יועצים /דרכים סביבה ,בפרויקטים שונים :הרכבת הקלה
בירושליים ,דרך רמאללה ועוד.

4111-0886

נווה שלום  -ייעוץ נופי שוטף ובדיקת תכניות הגשה לבנייה פרטית.

0881-0881

שיקום היער השרוף בהרי יהודה  -חברה בכירה בצוות מתכננים ,ריכוז ועיבוד נתונים ,תכנון,
כתיבה ועריכה של מקורות שונים לתכנון ועיצוב בעל דגש אקולוגי וממשקי .במשרד שלמה
אהרונסון אדריכלים

0880-0884

תכנית אב לשטחים פתוחים  -ירושלים [שלב א']  -חברה בכירה בצוות מתכננים לבדיקה
איכותית וכמותית של המערכת הקיימת בעיר ברמה התפקודית ,עיצובית ומערכתית בהווה
ובעתיד .במשרד רכס-אשכול אדר'.

0898-0881

תכנית לפריסת מתקני ספורט ונופש פעיל  -ירושלים  -מתכננת ראשית בצוות מתכננים שעסק
בניתוח והגדרת סדרי עדיפויות בפיתוח ענפי ספורט ונופש .במשרד רכס-אשכול אדר'.

0891-0899

תכנית לפיתוח התיירות ,עמק חרוד ובקעת בית שאן  -מתכננת בצוות לבדיקה וניתוח איכויות
ופוטנציאל של שטחים פתוחים לפיתוח אתרי נוף ,תיירות ונופש נקודתיים ואזוריים .במשרד
רכס-אשכול אדרכ'
הרצאות בנושאים רב תחומיים הקושרים בין עיצוב ,גן ,אמנות ותרבות -הגן הבוטני בירושלים,
הסוכנות היהודית -אשל ,משרד החקלאות -מרכז ההדרכה ,ארגון לגננות ונוף ,אסכולות-
האוניברסיטה הפתוחה

-0889

פרויקטים עיקריים -תכנון ועיצוב :
שביל ישראל לאופניים בירושלים :תכנון נופי כולל ומפורט למכרז וביצוע ,כולל תכנון אב אסטרטגי,
-4100
המזמין :רט"ג ,בניהול שביל ישראל לאופניים ,הלל זוסמן
4101-4118

המדריך לתכנון רחובות העיר העתיקה בירושלים ניתוח ותכנון אורבני-עיצובי של רחובות העיר
העתיקה ,מדיניות תכנונית 11 ,פרטי עיצוב ומתן הנחיות ביצוע ,כתיבה ועריכת המדריך .מזמין:
אדריכל העיר ירושלים והרל"י .פורסם ומופיע באתר עירית ירושלים .זוכה אות העיצוב  -4101תכנון
עירוני

4100-4119

בדיקת התכנות ותכנון מוקדם לפארק רובעי בהיקף כ 11 -דונם .בפסגת זאב ירושלים -היזם :עירית
ירושלים  ,בניהול :יישום יועצים" .בשיתוף ארד -סימון אדריכלים.

-4111

תכנית לפיתוח שבילי אופניים בירושלים שכונות מערב העיר וצפון העיר  -היזם :מערכת הסעת
המונים .תכנון נופי וחשיבה אסטרטגית .תכניות לביצוע -צפון העיר וחלקים במערבה בשיתוף ארד-
סימון אדריכלים .בביצוע.

4104 - 4116

 5מעגלי תנועה -בית"ר עילית .היזם :משרד הבינוי והשיכון .בשיתוף ארד -סימון אדריכלים  ,בביצוע
חלקי 4101

4111 - 4111

פתוח שטח לביכנ"ס  -תכנון נופי ופיתוח לביכנ"ס בצור הדסה .היזם :משרד השיכון-מחוז ירושלים-
בשיתוף ארד -סימון אדריכלים .ביצוע .4119

2

4101 ,4112

שגרירות ישראל באנקרה תורכיה .תכנון נופי ופיתוח שטח של המתחם הכולל ככר כניסה ייצוגית ,גן
לקבלות פנים,שטחי נופש וגינון  ,חניות ושטחי שרות .שטח האתר כ 1 -דונם .היזם :משרד החוץ.
בשיתוף ארד -סימון אדריכלים .בתכנון

4101 -4112

מצפור אל הסרטבה -בקעת הירדן/הרי שומרון מצפור נוף ,חניון יום ,שבילי טיול מונגשים ומרפסות
תלויות ,הנצחה ושילוט .שטח האתר כ 01 -דונם .היזם :רט"ג בשיתוף ארד -סימון אדריכלים ,בביצוע
חלקי 4101 ,4101

4119 ,4110

שגרירות ישראל באבוג'ה ניגריה .תכנון נופי ופיתוח שטח של המתחם הכולל ככר כניסה ייצוגית ,גן
לקבלות פנים,שטחי נופש וגינון ובריכת שחיה ,שטח האתר כ 1 -דונם .היזם :משרד החוץ -תכניות
עבודה ,בתכנון .בשיתוף ארד -סימון אדריכלים ,בתכנון

4114-4118

מת"צ -11פסגת זאב ירושלים .מערכת הסעת המונים ירושלים (הרכבת הקלה) .תכנון נוף בצירי
התנועה ועיצוב גשר הרכבת הקלה .היזם :חברת מוריה  -עיריית ירושלים  -בשיתוף ארד -סימון
אדריכלים ,בוצע .4118
גן פסגת זאב ,ירושלים .תכנון גן ציבורי ,בשטח של  6דונם ,למרגלות מדרון תלול הדורש שיקום .שכונת
פסגת זאב ירושלים .היזם :חברת מוריה  -עיריית ירושלים – בשיתוף ארד -סימון אדריכלים ,בוצע
.4118
הרכבת הקלה ירושלים .עיצוב גשר לרכבת במת"צ  .04היזם :חברת מוריה .בשיתוף ארד -סימון
אדריכלים ,בוצע . 4118
בית ש"י עגנון-שחזור גינה ,תכנון צמחי רעיון לביצוע .בשיתוף ארד -סימון אדריכלים ,בוצע . 4101

0881
0881
0882-0881

"הקסטל"  ,מבשרת ציון  -עדכון תכנון כללי לגן הלאומי .במשרד שלמה אהרונסון אדר'.
כביש מס'  , 1קטע שורש  -עין חמד  -תכנון צמחיה ממוחשב וכתב כמויות .במשרד שלמה אהרונסון
אדר'.
כביש מס'  ,5ירושלים  -כביש עורקי באורך  0.1ק"מ ,תכנון נופי וצמחי בקטעים.הביצוע הושלם ב –
 . 0881במשרד רכס-אשכול אדר'.

0884

כפר נופש ,נווה שלום  21 -יחידות נופש ,עיצוב טופוגרפי ונופי  ,תכניות עבודה ופיקוח חלקי על ביצוע
בוצע  .0881במשרד רכס-אשכול אדר'.

0880

מוזיאון פתוח ,גבעת התחמושת  -פיתוח ייחודי לשימור והחייאת אזור קרבות ,הפיתוח כלל ארגון,
עיצוב ושימוש בחומרים המתאימים לרוח המקום .ביצוע השילוט בוצע ב –  .0880במשרד רכס-אשכול
אדר'.

0899

גן התומר ,קיבוץ עין המפרץ  -שיחזור אתר נופי היסטורי של שטחי חקלאות וביצה .הפיכתו לאזור
פעיל בעל מאפיינים טופוגרפיים ועיצוביים יחודיים .בוצע  .0882במשרד רכס-אשכול אדר'.

0898

"עקרון" מרכז מבקרים ,קיבוץ רבדים  -עבודה בשיתוף עם אדריכל ,אבישי מירון לעיצוב מבני חקלאות
כמרכז מבקרים הכולל מוזיאון ומזנון ,אזורי שהיה ומסלולי ביקור.בוצע  .0898-במשרד רכס-אשכול
אדר'.
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