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 מהאוניברסיטה העירונית של ניו יורק  (MUP)תואר שני  : 1996
   (תחבורה וסביבה מקבץ)תכנון עירוני 

  Yeshiva University, New York, NY-מ(BA) תואר ראשון   : 1993
 המדינה-מדעי

 לימודי חוץ במכללת ירושלים : 1988-89

 

 ניסיון  בעבודה:
 

 ירושלים   מתכננים למען זכויות תכנון-במקום ממשיך-  06.07
 (GISממ''ג )ורכזת , עריםמתכננת 

  העברת  עיגון קבצי ראסטר, ,נתונים וניתוח כולל איסוף ממ''ג לכל צוות ומחלקות האירגוןניהול מערכות מיפוי
 והכנת מפות למצגות, מסמכים ודוחות. ממ''גנתונים לפורמט 

 כביש 65כביש ג'ת, -ע לחברי צוות בנושאים תחבורתיים הקשורים לפרויקטים הכוללים: אור עקיבא, בקעהוסי ,
 ומסילות רכבות. 31כביש  ,6בגין, כביש  מהיר
 אפליקציות ב פיתוחAGOL . 
 אירגון ( מפהתוניםmapathonsלמיפוי כפרים ב )OSM  לכפרים  200על סימון מעל  אחריותוGoogle Maps. 
 חברת הוועדה לפיתוח תוכנית אב לכפרים בדואים לא מוכרים בנגב. 
 

 ירושלים   אמאב תחבורה בע''מ 03.07- 9.98
 מתכננת תחבורה, מחלקת תכנון אסטרטגי

  5הכנת תכניות אב לערים; נתיבות, רהט, ירוחם, שדרות, דימונה, אשדוד, הוד השרון, אשכול 
אביב, ושכונת גבעת שאול בירושלים. התכניות מתבססות על מודל -מערב תל-)טירה/טייבה/קלנסווה(, דרום

ת מדיניות להיררכית דרכים, חתכים טיפוסיים, תחבורה ווקובע TRANSCAD-ו QRS-תחבורה ממוחשב ב
בתכנית  (GIS)ציבורית, בטיחות בדרכים ומיתון תנועה, ושבילי אופניים והליכה. רוב המסמכים בוצעו בממ''ג 

MAPINFO . 
  תמ"מ( ( בהכנת מאגרי מידע גיאוגרפיים )1השתתפות בצוות תכנית מתאר מחוזית ירושליםGIS הודגם .)

, הנספח תחבורה, ועידוד תחבורה ציבורית.  המוצר הסופי היה תפיתוח מערכת מסילתי ,מערכת הדרכיםשדרוג 
 ייעודי קרקע. התשריטואלמנטים תחבורתיים של 

  הכנת תכנית מתאר לתחבורה, סקר בטיחות בדרכים ותכנית אב לשבילי אופניים לעיר מודיעין. העבודה כללה
 נתונים, והצגת נתוני בסיס והתכניות בממ''ג.סיורים בשטח, איסוף ובחינת 

 ,הכנת תכנית אב לבטיחות בדרכים עבור מדינת אוגנדה. התכנית מתייחסת לשיפורים בהנחיות לתכנון כבישים
 ציוד והדרכה למשטרה, וממליצה על שיפורים בנושאי חינוך. ציעהמ

 
12.95 - 12.97  Bronx, NY  The Bronx Overall Economic Development Co.     

 מרכזת פרוייקטים
    לאתרי חומרים מסוכנים )חמ''ס( היגוי  בוועדתייצוג של נשיא מחוז הברונקס     

  ייצוג של נשיא מחוז הברונקס בוועדה של אזורי פיתוח(Business Improvement Districts)  
   ייעוץ לרשויות לפתוח מקומי (Local Development Corporations) בפרוייקטים להחייאת אזורי מסחר 
   ניהול שירות וייעוץ טכני לבתי עסק וארגונים מסחריים 
   ת על גיוס כספים למימון פרוייקטים ואחרי 

 
1995             Brooklyn, NY   New York City Transit Authority   

 מתכננת תחבורה  
   עריכת קטלוג מפות מאגר מידע גיאוגרפי(GIS)  בתוכנת TransCad 
   לתכנון מחוז דרום ברונקס  השתתפות במחקר מקיף 
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1995  New York, NY    Hunter College Planning Studio 

 סטודנטית מתכננת   
    197תכנון ומחקר לפיתוח פרוייקט-A Waterfront Plan בשכונה בברוקלין 

 אוניברסיטאית-מידיה לועדת תושבים בברוקלין ותחרות בין -עיצוב והצגה של תכנון במולטי  
 

1994  White Plains, NY     White Plains Department of Planning  

 סטודנטית מתמחה   
    אזורי התכנון של העיר 15עריכת מפות מיוחדות לכל 
   קידום חוק עזר עירוני חדש להרשות השמעת מוסיקה במסעדות במרכז העיר     

 
1994  New  York, NY          Hudson River Park Conservancy 

 מרכזת תוכנית הקיץ  
    סטודנטים 45גיוס, ביצוע ראיונות, והעסקת צוות קיץ של   
   פיתוח וניהול פעילויות של סביבה, גננות, ונופש 
    ואחזקה של שירותים ומתקנים $30,000אחריות ופיקוח על תקציב של 

 
1992  New York, NY          Neighborhood Open Space Coalition 

 מתמחה  
   סיוע בפרוייקטים לתכנון ותמיכה עבור שטחים פתוחים בעיר ניו יורק 
   עזרה בתכנון הצעה לתקציב העיר ניו יורק בתחום פארקים ונופש 

 

 


