
    אבינועם אדרי

ו ניסיון.  בתחום העירוניות  כותבמתכנן, מעצב  והארציתגורמים ברמה ה  מולבעבודה עם    בעל    . קהילתית, המקומית 

 מלבד זאת אני כותב בפורומים שונים על נושאים הנוגעים לתכנון ומדיניות עירונית.  

LinkedIn  /Facebook 

 avinoam1967@gmail.com :דוא"ל      6202261-053טלפון נייד:

 השכלה

   
לימודי תואר שני בעיצוב אורבני. פרויקט הגמר    –  תואר שני בעיצוב אורבני 2017-2019

וכלל הצעה להקמת פארק   שלי עסק בחקלאות ובתכנון לאור משבר האקלים
 חקלאי באזור אגן ההיקוות של נחל פולג.  

 

אקדמיה   -בצלאל  
 לאומנות ועיצוב  

בתוכנית    B.Aתואר  -  תואר ראשון במזרח תיכון אסלאם ולימודים הומניסטים 2013-2017
 המצטיינים של המרכז האקדמי שלם.  

 מרכז אקדמי שלם 

   

 וניסיון תעסוקתית יוהתמחו

   
  ומדיניות   כתיבה ומחקר עצמאי בתחום התכנון העירוני  –מתכנן וחוקר עצמאי   היום    -2020

     דוגמת: עבור עיריות וגורמים נוספים 
 

כתיבת התנגדות    –  תוכנית מורדות רמת רחל  -כתיבת התנגדויות   -
 מנהל הר חומה.   –מורדות רמת רחל  ולווי תושבים במסגרת תוכנית  

תכנון ומדיניות עירונית    –  רי מבחן עולמית סקירת ספרות וסקירת מק  -
 ופרויקט הזירה  עיריית אשדוד   – בתחום המסחר הקמעונאי 

מדיניות עירונית בנושא עסקים   –  סקירת מקרי מבחן בין לאומיים -
 עיריית תל אביב ופאבליקה –וקהילה 

עיריית הוד השרון   –פארק מגדיאל    – , פיזי וחברתי  סטטוטורימיפוי   -
 ופאבליקה.  

 עצמאי 

   
דיניות שונים  יכת תוכניות מתאר , תוכניות אב ומסמכי מער  –  עירונימתכנן   היום  -2022

 .  במגוון נושאים תכנוניים ועירוניים
   גבריאלי סגל 

   
.  כתיבת דוחות חברתיים למתחמי התחדשות עירונית  – מתכנן ויועץ חברתי   היום  -2021

 עבודה מול מגוון גורמים ציבוריים ופרטיים.  כתיבת פרוגרמות למבני ציבורי ו
Viaplan 

   
בירושלים   2019-2020 קהילתי  אורבני  ציבור,    –מתכנן  שיתופי  תוכניות  עריכת  ניתוח 

ומסמכי מדיניות.  ועריכת חוות דעת גורמים   אודות תוכניות  עבודה עם מגוון 
 והארצית.  ברמה המקומית 

 

מנהל קהילתי בקעה  
רבתי ומנהל קהילתי  

 הר חומה

האחראי על    עוזר למנהל אגף מכוני בקרה  -  עוזר למנהל אגף מכוני הבקרה  2017-2019
 במנהל התכנון.   ישום רפורמת מכוני הבקרה

 

האוצר     - משרד 
התכנון   אגף  -מנהל 

 מכוני בקרה
 

)התמחות( 2016-2017 מחקר  תהליכי    -  עוזר  השפעת  אודות  במחקר  מחקר  עוזר 
 התחדשות עירונית על אוכלוסיית הקשישים בישראל. 

 

הגר   מחקר    – מרכז 
 ופיתוח מדיניות 

 

https://www.linkedin.com/in/avinoam-edry/
https://www.facebook.com/AvinoamEdryUR
mailto:avinoam1967@gmail.com


)התמחות( 2015-2016 מחקר  חומר  -   עוזר  מבחןאיסוף  ומקרי  שיתוף    ים  אודות תהליכי 
 חברי הצוות.   מול   ציבור בישראל ובעולם והצגת תמצית הממצאים אל

  – "במקום"  
למען   מתכננים 

 זכויות אדם 
   

   

 ועשייה אזרחית פורמים

  השתתפות בקבוצת עבודה בריכוז של שתיל   –   בית הנשיא   –פורום האקלים   2022
השל מזון  ומרכז  ובזבוז  תזונתי  ביטחון  שונות    בנושא  יוזמות  שתי  של  ולווי 

 שהוצגו לאחרונה במסגרת וועידת האקלים: 
 

החברתית קידום   - בפריפריה  קהילתיים  מקומיים  איכרים   שווקי 
ה עם  מזון,  בשיתוך  מצילות   , קיימא  בת  לתזונה  ועמותת  פורום 

 . יעים באדמהמשק
 

   .רובין פודבשיתוף פעולה עם    –  תוכנית מאיץ לתוכנית מזון עירוניות  -
 

 ומרכז השל שתיל 

2022 COP27   –    לחת של מרכז השל משתתף מטעם המש   -חברה אזרחית  משלחת  
   . אל שייחוועידת האקלים בשארם 

 עצמאי

   
,  אני כותב באופן שבועי על נושאים הנוגעים לתכנון עירוני  – כתיבה עצמאית    -2020

 בדף העסקי שלי.  ומדיניות באתר שפת רחוב ו
 

שפת   ומגזין  עצמאי  
 רחוב 

   

   

 נוספים  כישורים

 רמה בסיסית. –, ערבית רמה גבוהה   -אנגלית  שפת אם,  - עברית שפות: 

בישומי   מלאה  שליטה  באקסל,,  officeיישומי  מחשב:  גבוהה  גרפים    מיומנות   ,Illustrator Photoshop)כלים 

InDesign)  ,כלים בתחום מערכות המידע הגיאוגרפיות (QGIS,GIS online,pro (ARCGI 


