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 חזון

 .בסביבה דינמיתבתפקיד מאתגר  בתחום אדריכלות ועיצוב פנים לעבוד

 ותרונכיש

 .תיתאחראית, בעלת יוזמה, זריזה, אמינה, יכולת עבודה תחת לחץ, סבלנית, יחסי אנוש טובים, יציר ✓

 יישום שיטות עבודה והכשרה.. מוסר עבודה גבוה ונכונות להשקעה ✓

 מאורגנת ומסודרת. מדויקת, מהירה, עקבית, עבודה יסודית, תפיסה מהירה. כישורי למידה גבוהים. ✓

 יכולת ניהול והכוונת פרויקטים תוך השגת היעדים., יכולת מסירות למטרה ✓

 יכולת הבנה וניתוח הצרכים של הלקוח. ✓

 מוטיבציה גבוהה להתפתח בתחום האדריכלות, העיצוב והתכנון. בעלת ✓

✓  

  בעלת מוטיבציה גבוהה להתפתח בתחום האדריכלות, העיצוב והתכנון. ✓

 תעסוקתי נסיון

 2019צמבר דמ לטיסיה כהן אדריכלות בנייןאדריכלית עצמאית 

 :  גיאו בן גור אדריכלות בע"מאדריכלים המובילים בירושלים,  אדריכלית במשרד

o למושבים כמו אורה, אבן ספיר, ל מבא"ת והזנתם במערכת המקוונת, תבעו"ת לפי נוה
 , נווה אילן, בני עטרות ועודתרום, טל שחר, עין ראפה עין נקובה

o  למושבים אבן ספיר, בניה, כולל ישיבות עם בעלי הנחלות, 35פיצולי נחלות לפי תמ"א 

o תחנות תדלוק ומפעלים,כגון  ותעשייה בוריתכנון מבני צ 

o לעובדים זריםמגורים מחנה  תכנון, ים לפי תכנית אב של גונניםמבני מגור,  

o היתרים לבתים פרטיים ולמפעלים,תכנון ו 

o ,ותמ"לים, ניהול פרוייקטים וות"לים 

מערך קציר המלח  -פתרון ארוך טווח  -הגנות ים המלח ותשתיות נלוות  - א' 35תת"ל  -
 .07.03.2016-אושרה התכנית בקבינט בושאיבה 

 .20-19-18-16אבו גוש _ מתחמים  - 1052תמ"ל  -

 

עד  2011דצמבר מ
 2018נובמבר 

 לטיסיה כהן אדריכלות בנייןבמסגרת פתיחת תיק מורשה : 

 

, ייעוץ מקצועי, בדיקות ותכנון אדריכלי, 38תמ"א  פרויקטיםהצעות תכנון לחתימת הדיירים : 
 תיאום פגישות, והצגת החומר לדיירים.

 

 2015דצמבר מ

 

ורה, אתכניות חשמל, אינסטלציה, פרטי ריהוט ותיארגנון החלל מחדש,  כולל :  פניםעיצוב 
 .בחירת חומרים

 

 2016יולי  ירושלים מושבה גרמנית, ,רמ" 100חדרים,  4דירת 

 2016מרץ  מ"ר, ארנונה, ירושלים 110, 5-חדרים שהפכה ל 4דירת 

 2014אוגוסט  ירושליםגוננים,  מ' גובה,4מ"ר תקרא  125חדרים,  5 עדירת קרק

 2012אפריל  תכניות עיצוב פנים לחנות בגדים כולל תיאורה ופרטי רהוט, ירושלים.

  השכלה

 2017ספטמבר  .38יזמות וניהול פרוייקטים בהתחדשות עירונית / תמ"א  R.Uתעודת בוגרת 

העיר שער כניסה לעיר של חולות וילדים" בתערוכת  -חולון מזרח  "הצגת פרוייקט הגמר
 חולון "מחולות לחולון" ביזמות ראש העיר מוטי ששון ומנכ"לית העיר, הגב' חנה הרצמן.

 

   2011ספטמבר 
 

 

http://lcbena.wix.com/cohenarch


אקדמיה לעיצוב ואומנות, בוגרת המחלקה לארכיטקטורה, ירושלים, ישראל, בעלת תיק בצלאל, 
 .B.Arch, ובעלת תואר עבודות על פרוייקטים מגוונים מתוכננים במסגרת הלימודים

 

2005 - 2011 
 

 2002 ◼ מתמטיקהבמגמה כלכלה וחברה בהתמחות בגרות צרפתית 

 שפות

           שפת אם – צרפתית o טובהקריאה , כתיבה ודיבור : רמה  – אנגלית    ◌                שוטפת  – עברית  ◌             

 ידע במחשבים

◼ AUTOCAD ,  RVM , ILLUSTRATOR , PHOTOSHOP, SKETCHUP, RHINO, OFFICE  

 


