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תחומי התמחות:







מבני ציבור
מבני ספורט
מגורים
בינוי ערים\Urban Interior
עיצוב תעשייתי ועיצוב מוצר
עיצוב פנים

לימודים:
 : 2006-2007אקדמיה לאמנות ועיצוב ביוטרכט ,הולנד ,תואר שני בעיצוב אורבני בשיטוף עם עיצוב פנים
 : 1994-1999בצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים .תואר ראשון באדריכלות.
 : 1992-1994מכללת הדסה ,ירושלים ,תואר הנדסאי בעיצוב תעשייתי.
 : 1989-1990מכינת אוניברסיטת אדריכלות ,מוסקבה.
ניסיון עבודה:
 – 2008היום:
: 2007-2008
: 2004-2005
: 1999-2000

אדריכלית עצמאית
קרלוס קליימן אדריכלים ,ירושלים .ביניני ציבור ופיתוח סביבתי.
בית הספר יסודי ,ירוחם( .פיתוח)
זאב ברן אדריכלים ,ירושלים .ביניני ציבור.
בית הספר ,אבו גוש.
ביטמן-בן צור אדריכלים ,ירושלים .בניני ציבור ,מגורים ,ווילות פרטיות.
מלון שער דרום ,תלפיות ,ירושלים ,מלון שער דרום ,תלפיות ,ירושלים.
בית דירות 45 ,יח"ד ,גבעת שאול ,ירושלים ,בית מגורים  64יח"ד ,שרי ישראל ,ירושלים
 4ווילות בקרית ענבים

הוראה:
:2008-2010

אורט אולייסקי ,ירושלים .קורסי עיצוב פנים ,רהיטים ,תאורה ופרספקטיבה.

פרוייקטים במסגרת משרד אדריכלים :Total deZign

המשרד פועל בירושלים משנת ,2008
מתמחה בתחומים הבאים:
ניהול פרוייקטים אדריכליים ובין תחומיים
בינוי ערים
מבני ציבור ,דת ומגורים
תכנון דיפו לרכבת קלה
עיצוב פנים ועיצוב מוצר
הנגשה
עיצוב נוף









צוות המשרד:
נטלי גורודצקי ,אדריכלית
אנגל סרגיי ,אדריכל
ילנה ינקובסקי ,אדריכלית
פרוייקטים של המשרד:
בינוי ערים:
 תכנית  ,101-0279760מתחם דיפו רכבת קלה ,מבני ציבור ותעסוקה בקריית ממשלה .התכנית אושרה.
 תכנית  ,101-0086819בית כנסת בשכ' חומת שמואל ,ירושלים .התכנית אושרה.
 תכנית  ,101-0307843בית כנסת ברח' אבא אחימאיר ,ירושלים .התכנית בהתנגדויות
 תכנית  ,101-0314369איחוד וחלוקה במתחם קמיניץ ,נוה יעקב .התכנית לקראת דיונים בועדות
 תכנית  ,101-0380543בתי כנסת וגני ילדים בשכונת רמות א' ,ירושלים .המלצה להפקדה
 תכנית  ,101-0586768בתי כנסת ,מקוה ומעון יום ברחוב יעקב אליעזר ,רמות .לקראת דיונים בועדות
 תכנית  ,506-0157313מגורים ברח' נורדאו ,רמת גן .התכנית לקראת הפקדה.
 צפון ירושלים 11 ,תכניות איחוד וחלוקה באזור בית חנינא .התכניות קיבלו תוקף.
אדריכלות נוף\נגישות:
 רמפה לבית ספר נווה צבי ברח' בצלאל ,ירושלים.
 מעבר ציבורי באזור רח' יצחק בסאן ,רמות אשכול ,ירושלים.
 מעבר ציבורי בשכ' נוף ציון ,ירושלים.
מבני ציבור:
 התחדשות בפנימיית דרכי שלום ,גבעת יערים.
 תוספת קומה במוסד לטיפול פנימייתי "הרי ירושלים" ,קריית יערים.
 שיפוץ בית כנסת "עץ יעקב" ,יפו.
מגורים:




 2בתי מגורים בנווה אילן.
תוספת קומת מגורים במבשרת ציון.
פרוייקטים בעיצוב פנים לדירות באזור ירושלים ,תל אביב ורמת גן.

חדרי בריחה:
 עיצוב חדר בריחה "נמלטים" בראשל"צ
עיצוב מוצר:
 עיצוב סדרת גופי תאורה עבור חב' לסרי ,ת"א.

