
  קורות חיים
     ארי כהן.         שם:

  052624780         ת.ז.:
  30.6.54 תאריך לידה:

  

  קצין שריון.  : 1976 - 1972  שרות צבאי:
  מילואים; קצין קישור לאו"ם.  : 2000 -  1980       

  בכלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית ירושלים. B.A   : 1979 -  1977         לימודים:
     1979  - 1983:   B.F.A ירושלים.   בעיצוב סביבתי, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב  
     1984 - 1985 : M.A  .ארכיטקטורה, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, ארה"ב  

  .) בע"מ2001ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים (  ואילך:   -  2011  עבודה:  
  .אדריכלים –מלצר, איגרא, כהן   ואילך:  – 2006  

  השותפות מבצעת עבודות בנושא תכנון מתארי, אזורי, בנוי ערים   
  ותכנון ארכיטקטוני מפורט עבור גורמים ממשלתיים ופרטיים.         

-  אדריכלים –מ"י: נ. מליס, נ. מלצר, א. כהן רחברה מתכננת של      :2004- מ                     
    .מנהל תכנון ואדריכל         

      משרד עצמאי. -אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ  - ארי כהן     : 2005 -  1996      
  סמנכ"ל לתכנון בחברה הממשלתית לתיירות.  :   1996 - 1995      

  התיירות לפיתוח  מ"י ולמשרד רחבר בצוות התכנון הלאומי המשותף ל    
  אתרי תיירות ומלונאות בארץ.    

  ירושלים משרד הבינוי והשיכון., מחוז מתכנן   : 1995 -  1990      
  תכנון). –(סגן מנהל חטיבה טכנית              

  אחראי מטעם המשרד על התכנון הציבורי בתחומים הבאים:                               
  .תכניות מתאר ארציות אזוריות ועירוניות -                               

  ית גת, יבית שמש, קר תכנון שכונות חדשות בירושלים, -           
  מלאכי,  תיקרי                           

  אשקלון ומעלה אדומים.    
  יקטים של שיקום ושימור שכונות.שותף בניהול תכנון פרו -                               

  .חבר הועדה המחוזית, ירושלים -                                                
  
  עבודות תכנון וניהול בניה.   :  1990 - 1986   

  יקטים.מתכנן ומנהל פרו -סיסקו , ארה"ב סן פרנ   :  1986 - 1984   
  נחום מלצר, אדריכלים, ירושלים.    : 1983 -  1981   

     :1987 – 1988     הוראה:  
  .מרצה בבצלאל, האקדמיה לאמנות ולעיצוב, ירושלים     :1993 – 1994     
     2007 – 2006:  
  .מרצה במכון ללימודים עירוניים באוניברסיטה העברית    :2010     
  .מרצה במכון ללימודים עירוניים באוניברסיטה העברית     :2012     

  פרסי הצטיינות בלימודים בבצלאל.     פרסים: 
  .2003משנת  -שיון אדריכל רשוי  י ר –רשם המהנדסים והאדריכלים      שיונות:י ר

  מקצועיים.      פרסומים:
  מודים בבית הספר למנהיגות חינוכית  בירושלים.י לל קבלה :  2002        שונות:

  : חבר בצוות הקמת בית ספר אדם בירושלים.1998 - 1993   התנדבות:


