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נובמבר 2015

קורות חיים  -ד"ר אדר' עינת קליש רותם
 תקציר קורות חיים
בעלת תואר ראשון ושני מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ,ודוקטורט מאוניברסיטת
 ETHבציריך שוויץ ,משלבת עבודה מקצועית ענפה עם פעילות ציבורית ופוליטית בחיפה.
משנת  2003מנהלת משרד עצמאי ,אליו הצטרפה בשנת  2014שותפה אדר' יעל סיוון גייסט.
למשרד פרויקטים ציבוריים ופרטיים – תכנון שכונות חדשות (עבור משרד השיכון) ,הרחבות של
ישובים (עבור משרד השיכון) ,התחדשות עירונית (עבור רשויות מקומיות) ,חידוש מתחמי מסחר
עירוניים (עבור מנהל התכנון במשרד הפנים) ,מחקר על עתיד הבניה של מגדלי מגורים רבי יחידות
דיור במרכז הארץ (עבור המחלקה האסטרטגית של עיריית תל-אביב) ,פרויקטי מגורים רחבי
היקף כולל דיור בר-השגה (מועצות מקומיות) ,מגדלים ירוקים ברי-קיימא (עבור יזמים פרטיים),
בתים משותפים ,תמ"א ( 38עבור לקוחות פרטיים).
במקביל לעבודת התכנון ,כותבת בתקשורת הארצית ומרצה בפורומים שונים בנושאי תכנון עירוני
בר-קיימא ,הקשר בין עירוניות ובריאות ,התחדשות עירונית בכלל והתחדשות אזורי תעשייה
בפרט .משך שנים רבות מרצה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ובפקולטה
לארכיטקטורה באוניברסיטת תל-אביב ,וכן זכיה בפרסים בתחרויות תכנון רבות בארץ ובעולם,
שהתפרסמו לאחר מכן בספרות בינלאומית.
במסגרת פעילות ציבוריות  -כהונה כיו"ר עמותת האדריכלים בחיפה ,חברת ועד 'בקואליציה
לבריאות הציבור' ומקימת 'התנועה להחזרת העיר אל חיפה' למען חיבורה של חיפה אל הים.
באוקטובר  2013התמודדות לבחירות המקומיות בחיפה וכניסה למועצת העיר עם סיעה של
שלושה מנדטים.
תארים אקדמיים
דוקטורט בפקולטה לארכיטקטורה ,אוניברסיטת  ETHבציריך ,שוויץ.
שם המחקר" :תפקידה של הארכיטקטורה ביצירת 'ציבוריות'" .המחקר
נתמך בחלקו על ידי אוניברסיטת  ETHבאמצעות  ,Bloch fundsובחלקו על
ידי הטכניון באמצעות .New England funds

2002 - 2007

תואר שני ( )M.Sc.בארכיטקטורה ועיצוב עירוני ,בפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון ,חיפה .שם המחקר" :השפעת תופעות
עכשוויות על עתידם של חללים ציבוריים מוגדרים" .סיום התואר
בהצטיינות יתרה .קבלת פרס ראשון על עבודת המחקר.

2000 - 1996

תואר ראשון ( )B.Arch.בארכיטקטורה ,בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי
ערים ,הטכניון ,חיפה .סיום התואר בהצטיינות יתרה.

1995 - 1990

ניסיון מקצועי וציבורי
מנהלת משרד עצמאי .בשנת  2014הצטרפה למשרד השותפה אדר' יעל
סיוון גייסט.

היום 2003 -

חברת מועצת העיר חיפה ,ראש סיעת 'חיים בחיפה'

היום 2013 -

יו"ר עמותת האדריכלים סניף חיפה

2011 - 2014

חברת ועד מנהל ב'קואליציה לבריאות הציבור'

2013 - 2012

מארחת תכניות טלויזיה "סיפורי בתים – התפתחות הארכיטקטורה
בתל-אביב" ,עבור ערוץ "טבע הדברים" .תכנון הקונספט והתכנים של
התכנית ,וכן צילומים בשטח תוך שיחה עם אדריכל העיר רמת גן  -סרג'יו
לרמן .שלושת הפרקים :אחוזת בית ,אקלקטיסיזם ,ויפו המוקדמת.

2004

שהייה באוניברסיטת  ETHבציריך ,ללימודי הדוקטורט

2002

יועצת בועדת ההיגוי של פרויקט שיקום מפעל באמסטרדם

2002 - 2001
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 westergasfabriekוהמירתו למרכז תרבות ופארק עירוני .יועצת בבניית
כנס לרגל פתיחת הפרויקט ”.“creativity and the city
עובדת שכירה במשרד "צמיר אדריכלים ובוני ערים בע"מ" ,טירת
הכרמל ,חיפה .תפקיד :מנהלת פרויקטים.

1999 - 2001

עובדת עצמאית על פרויקטים אדריכליים

1993 - 1998

עובדת שכירה במשרד "קנפו כלימור אדריכלים" ,חיפה .תפקיד :מנהלת
פרויקטים.

1995 - 1996

עובדת שכירה במשרד "ב .ברוך – י .סלומון אדריכלים" ,חיפה.

1995 - 1993

עובדת שכירה במשרד "ר .הרץ" .תפקיד :מומחית מיחשוב ()CAD
ושרטוט.

1992 - 1991

מינויים אקדמאים
מרצה בכיר נלווה בפקולטה לארכ' ובינוי ערים הטכניון ,מרצה קורס
תיאורטי" :מבוא לעיצוב עירוני" קורס חובה לתואר ראשון

2008 – 2012

מרצה נלווה בפקולטה לארכ' ובינוי ערים הטכניון ,מרצה קורס תיאורטי:
"מצבים עירוניים – בין מציאות לפנטזיה" לסוף תואר ראשון ותואר שני

2007

מורה נספח בפקולטה לארכ' ובינוי ערים הטכניון ,מנחה שנה ד' :סטודיו
לשימוש מחודש במבני תעשייה והפיכתם למבני ציבור.

2006 - 2005

מורה נספח בפקולטה לארכיטקטורה ,אוניברסיטת תל-אביב :מנחת
סטודיו שנה ב' .הפרויקט :מגורים  /מבנה ציבור בקונטקסט אורבני (מרכז
ת"א).

2004 - 2003

מורה נספח בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון :מנחת סטודיו
שנה ג' (עיצוב עירוני) משך  6שנים ,וכן – מרכזת קורס "מבוא לבינוי ערים"
(עבור סטודנטים שנה ג') משך  3שנים .בשנה האחרונה מרצה קורס
תיאורטי" :העיר העכשווית – העיר האפשרית" ,אותו פיתחתי ובניתי לבד.

2002 - 1996

פרסים
 זכייה בפרס שני בתחרות "שימוש מחודש למגדלי המים" מטעם המועצה
לשימור אתרים ,ובצלאל .העבודה נעשתה בשיתוף פעולה עם אדריכלית נועה
שק וסטודיו זמיר ,והוצגה בתערוכה בנמח יפו בדצמבר 2010

2010

זכייה בקטגורית "פרס מיוחד" בתחרות בניה ירוקה  ,2007בקטגוריית
"שיקום מרקמים קיימים והסביבה הבנויה" ,מטעם המשרד להגנת הסביבה
ועמותת האדריכלית בישראל .העבודה נעשתה בשיתוף פעולה עם אדריכל
ארי נשיב ,והוצגה בתערוכה בבית האדריכל באוקטובר  ,2007ובתערוכת
 watecבגני התערוכה בתל-אביב ,בנובמבר .2007

2007

זכייה בקטגורית "בחירת השופטים" בתחרות בינלאומית לרעיונות בעיצוב
עירוני  .“Designing the Highline, New York”.הפרויקט הוצג בתערוכה –
באולם הטרמינל המרכזי הגדול בניו-יורק ,יולי .2003

2003

פרס ראשון על שם גרהרד קרפלוס על מחקר התיזה ל.M.Sc. -

2001

"ציון לשבח" בתחרות לעיצוב עירוני "כיכר מגדיאל" .הפרויקט נעשה
בשיתוף עם אדריכלית אירית צרף-נתניהו ואדריכל ערן זילברמן.

2001

פרס המורה המצטיין ,עבור הוראה בקורס "מבוא לבינוי ערים" ,הטכניון.
סיום לימודי תואר ראשון בהצטיינות יתרה .קבלת מענק ייחודי לנסיעה
ארוכת זמן לעבודה במשרד אדריכלים בחו"ל ,מהפקולטה לארכיטקטורה
וביונוי ערים ,טכניון.

1999

פרס איתנית עבור עיצוב שיטת בניה מודולרית ,קורס "טכנולוגיה של
הבניה".

1995
1994
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פרס אילנה ליבמן להצטיינות כללית בלימודים.

1993

מצטיין נשיא – הטכניון.

1993

מצטיין דיקן – הטכניון.

1991-2, 4-5

פרויקטים מרכזיים של המשרד
 ריכוז מחקר עבור היחידה לתכנון אסטרטגי בעיריית תל-אביב בנושא
השפעות עתידיות של מגדלים מרובי יחידות דיור קטנות על היבטים
עירוניים ,חברתיים ,כלכליים וסביבתיים.

2013 - 2014

תכנון וביצוע שכונה מרקמית על הגלבוע ,בניה על מורדות תלולים60 ,
יח"ד ,מירב .המזמין :יישוב מירב.

2011 -

 פרויקטי תמ"א  38לחיזוק מבני מגורים ברעידות אדמה – פרויקטים
שונים ברחבי חיפה עבור יזמים ועבור דיירים (פרטי)

2010 -

 בתים פרטיים ברי-קיימא ברחבי הארץ – זכרון יעקב ,לבון ,אורנית ועוד

2009 -

תכנון שכונת חיילים משוחררים 350 ,יח"ד ,ירכא– עבור משרד השיכון
מחוז חיפה

2008 - 2014

 תכנון והרחבה של מירב ,יישוב קהילתי על פי ערכים חברתיים-סביבתיים
ברי-קיימא 113 ,י"חד על הגלבוע– עבור משרד השיכון בניה כפרית מחוז
חיפה .פרויקט זה תוכנן בהליך שיתוף הציבור ,כאשר התכניות כולן נעשו יחד
עם תושבי מירב ובאופן מלא .הפרויקט בשלב סופי של תכנון התב"ע וממתין
לאישור משרד השיכון להכנת תכנון בינוי מפורט.

2008 -

קומפלקס מגורים ושטחים ציבוריים 4000 ,מ"ר ,רחוב רות ירושלים
 - EcoSkinתוספת "עור אקולוגי" על בנייני מגורים קיימים רבי-קומות,
לשם הפיכתם לבניינים "ידידותיים לסביבה" .במסגרת תחרות של המשרד
להגנת הסביבה בשיתוף עם עמותת האדריכלים וזכה בפרסום והדים רבים.

2007 - 2013
2007

הפרויקט זכה בפרס מיוחד מקום ראשון בקטגורית "שיקום הסביבה
הבנויה".
תכנון שכונת חיילים משוחררים בפקיעין 350 ,יח"ד – עבור משרד השיכון
מחוז חיפה

2006 - 2014

שיפוץ ושימור דירת גולדה מאיר ,רחוב מרקוס  ,18ירושלים

2007 - 2008

בתים פרטיים ובתי מגורים משותפים (חיפה ,גבעת אלה ,רכס הכרמל,
מושב מרחביה ,כרמיאל ,זכרון יעקוב ,לבון).
תחרות רעיונית בעיצוב עירוני ” ,”Designing the Highlineבצ'לסי ,ניו

 20032003

יורק .התחרות דרשה מיומנויות בעיצוב עירוני ובתכנון ערים .הפרויקט זכה
בפרס "מנצחים בקטגורית השופטים".

תחרות בעיצוב עירוני "תכנון כיכר מגדיאל" .בשיתוף עם אדריכלית
אירית צרף נתניהו ואדריכל ערן זילברמן .הפרויקט זכה בפרס "ציון לשבח".

2001

 מתכננת ראשית במשרד "צמיר אדריכלים ובוני ערים בע"מ" .1:שכונת
מוגרים חדשה על רכס הכרמל  -תל אהרון .התמחות בבנית מגורים ומרחב
ציבורי על מדרונות .2 .פרויקט עכו דרום :שלוש שכונות מגורים חדשות
וחיבורם אל העיר העתיקה במתחם אורבני מורכב היושב לאורך חוף הים
( )waterfrontומשלב תיירות ,עסקים ,מסחר ,פארקי נופש (שמורת הטבע
והשמורה ההיסטורית של תל-נאפוליון) ,וטרמינל תחבורה ראשי (תחנת
רכבת ותחנת אוטובוסים) .פרויקט זה קיבל ביוני " 2003פרס איילון" מקום
ראשון על תכנון אורבני בישראל.

1999 - 2001

קומפלקס מגורים ( 79יחידות דיור) ,יוקנעם .בשיתוף עם אדריכלית יפעת
רום .הקליינט :אליר בע"מ .פרויקט זה נהייה פרויקט הדגל של מהנדס
המועצה בגלל החלל המשותף הפתוח המשולב בו כאזורי התנועה והמעברים,
שלרוב מהווים חללים לא נעימים (חדרי מדרגות או פרוזדורים).

1997 - 1996

 עצמאית :בתים פרטיים ותוספות (קרית ביאליק ,חיפה ,מושב מרחביה,

1996 - 2000

כרמיאל ,קרית מוצקין).

4

ניהול פרויקטים במשרד "קנפו כלימור אדריכלים בע"מ" :בנייני מגורים
ומעונות סטודנטים.

1996 - 1995

 עבודה במשרד "ב .ברוך – י .סלומון" חיפה ,על פרויקטים מגוונים
בצוותים ,ביניהם בניין מרכז הכנסים בחיפה ,בתי מגורים משותפים באחוזה
חיפה .מנהלת פרויקט :מרכז קהילתי במעלות תרשיחא.

1995 - 1993

כנסים
בפרורטוגל.
 הרצאה בכנס בינלאומי ""eco-architecture
Rehabilitating existing high-rise residential buildings: the idea of
Ecoskin”, in Eco-Architecture 2008, Second International
Conference on Harmonisation Between Architecture and Nature,
topic: rehabilitation and adaptive re-use. Organizer of the
conference: Wessex Institute of Technology, UK.

2008

 הרצאה במסגרת כנס בינלאומי "ארכיטקטורה ופנומנולוגיה" בטכניון.
“Phenomenological Re-presentations of the Public Place in the
”research: The share of Form in the creation of Publicness

מאי 2007

הרצאה במסגרת כנס בינלאומי "ארכיטקטורה וחלל :מבטים אינטר-
דיסציפלינריים" בטכניון“Interdisciplinary pursuits in The share of .
”.Form in the creation of Publicness

מאי 2006

כמרצה ראשית בכנס " "creativity and the cityשהתקיימה
באמסטרדם ,בפתיחה של פרויקט שיקום פארק אורבני במרכז העיר
" ."westergasfabriekשם ההרצאה" :דואליות בקרב היצור העירוני
המערבי :ממדונה ועד תל-אביב" .כמו כן אחת מתוך שלושת הדוברים
(מומחים מכל העולם) היושבים בפאנל "המרחב הציבורי" .שותפה בועדת
ההיגוי והתכנון של הכנס – תחת חסותן האקדמאית של הפקולטות
לארכיטקטורה ונוף ,בהרוורד.

ספטמבר 2003

מרצה בכנס  .ISIS-Symmetry: Culture and Scienceשם ההרצאה:
"גישות בעיצוב עירוני :אי הסדר הנובע מהמאמץ לעשות סדר" .לאחר הכנס
התפרסם מאמר תחת כותרת זו.

ספטמבר 1998

הרצאות מוזמנות
 עשרות הרצאות באוניברסיטאות ,ולגופים ציבוריים וממשלתיים
 " תכנון ערים ובריאות" הרצאה מוזמנת לתואר שני במסלול ללימודי
הסביבה ,אוניברסיטת חיפה (במסגרת קורס של :ד"ר אופירה איילון)

-

2011 -2015
יוני 2011

 " על סדר היום האדריכלי" הרצאה מוזמנת לפתיחת תערוכה בגלריית
 pekaבפקולטה לארכיטקטורה בטכניון
http://www.technion.ac.il/gallery/c1.html

אפריל 2011

 " מה בין אדריכלות וסדר יום?" הרצאה מוזמנת המרכז האקדמי לעיצוב,
ויצ"ו http://www.archeb.com/2011/01/4111.html

ינואר 2011

 ראיונות בשתי תכניות רדיו "על מחשבים ומחשבות" ,רדיו אורנים (קול
ישראל) על תכנון ערים בכלל וחיפה בפרט – הקשר שבין תכנון עיר ובריאות
http://www.icast.co.il/default.aspx?p=Podcast&id=346773

ינואר 2011

 " תכנון ערים ובריאות – המקרה של חיפה" הרצאה מוזמנת מטעם
הקואליציה לבריאות הציבור ,חיפה

דצמבר 2010

 הרצאה במסגרת כנס בינלאומי בישראל " "retrofitעל המרת מגדלי
מגורים לביות ידידותיים לסביבה ולקהילה.
/http://www.epochtimes.co.il/news/content/view/15606/92

נובמבר 2010

" על הזרם הניאו-רציונאליסטי בעיצוב עירוני במחצית השניה של המאה

2004-2008

5

ה– "20 -פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,טכניון .במסגרת קורס של:
ד"ר אלונה ניתן שפטן
"שלושה דיונים על המרחב הציבורי במאה ה – "20 -הרצאות לשנה ה'
בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,טכניון
" תקדימים יצירתיים של התחדשות עירונית" – הרצאה למנהל ההנדסה
בעיריית תל-אביב יפו.
"גופי תאורה אורבניים" – הצעה לפרויקט ה Highline -בניו יורק.
הרצאה מוזמנת לקורס שנה ד' בעיצוב עירוני ,פקולטה לארכיטקטורה
באוניברסיטת תל-אביב.
"גישות פוסט-מודרניסטיות בעיצוב עירוני" – הרצאה מוזמנת לקורס
תיאוריות בתכנון ערים ,בפקולטה לארכיטקטורה אוניברסיטת תל-אביב.

2005-2007
2001
03/2004

2001, 2002, 2004

"ערים וכדור הארץ – על אקולוגיה ודמוגרפיה" .הרצאה מוזמנת לקורס
ד' (עיצוב עירוני) ,ויצו ,מכללה לעיצוב וארכיטקטורה ,חיפה.

06/2002

"העיר כמראה של עצמינו" .הרצאה מוזמנת לסמינר בקמרה אובסקורה,
בית ספר לצילום ,תל-אביב.

05/2001

"מדונה ,פוסט-מודרניזם וערים" .הרצאה מוזמנת לקורס עיצוב עירוני
בפקולטה לארכיטקטורה ,הטכניון.

04/2000

פירסומים בתקשורת ובכתבי עת
"לחדש את ההתחדשות העירונית" מאמר אורח במגאזין סוף שנה נדל"ן של
הדה-מרקר
" מגדלים עטופים בעור הירוק – מעטפת בניין שמרפאה סביבה" ,כתב עת
דומוס ישראל ,מהדורה .016
http://www.israelidesign.co.il/magazine_item_2252.html
"איזורי התעשייה מתפתחים – העיר לא; השקיעו בהיי-טק ומרכז העיר לא
חי" ראיון בכתבה של רז סמולסקי בדה-מרקר
http://www.themarker.com/realestate/1.1481560
■ ראיון רדיו בתכנית" :על מחשבים ומחשבות" קול ישראל בשיתוף רדיו
אורנים על ערי עולם ,על תל-אביב,על עתידה של חיפה במערכת הארצית ועל
בעיות הדיור.
http://www.icast.co.il/default.aspx?p=Podcast&id=346773&cid=402
295
■ "עיריית חיפה לא שוכחת להשקיע גם באיזורים הישנים שלה" ראיון
בכתבה של שני שילה בדה-מרקר
■ "האם הפתרון למצוקת הדיור טמון בבנייה בתוך הערים?" ראיון בכתבה
של שני שילה בדה-מרקר
■ ראיון בתכנית של בן כספית מיום  4.9.11בעקבות המאמר "ממדינת ת"א
לעיר עולם" והצגתו בכנס דה-מרקר  2021באותו היום (מדקה )09:10
http://www.23tv.co.il//Templates/VIDEO_CLIP_LANDING_PA
GE/VIDEO_CLIP_LANDING_PAGE.aspx?clipid=seder_678
■ "ממדינת ת"א לעיר עולם" – מאמר אורח בדה-מרקר
http://www.themarker.com/realestate/1.1006155
" הנוף הנשקף מחלון ביתינו" בכתבה של נעם דביר ,עיתון הארץ ערב פסח
תשע"א
■ ראיון רדיו בתכנית" :על מחשבים ומחשבות" קול ישראל בשיתוף רדיו
אורנים על התכנון של חיפה ועל הסיבות מדוע אנחנו חיים לא בריא בערים
שלנו.
תכנית ראשונה:
http://www.icast.co.il/default.aspx?p=Podcast&id=346773&cid=382
528
חלק ב' של השיחה:
http://www.icast.co.il/default.aspx?p=Podcast&id=346773&cid=383
062

דצמבר 2011
נובמבר 2011

17.12.11
אוקטובר 2011

23.9.11
16.9.11
4.9.11

26.8.11
אפריל 2011
ינואר 2011
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2010 יולי

 כתב עת דומוס," "דמיון או מציאות? שימוש מחודש במבני תעשייה
.008  מהדורה,ישראל
http://www.israelidesign.co.il/guide_item_4189.html

2009

 "המרחב הציבורי בעיר היצירתית" – פרק בספר "פרפקסטיבות על העיר
“The Public Domain in the Creative City” in: “Creative "היצירתית
City Perspectives”, an anthology by Garimpo de Solucoes
publishers, Brazil. Editors: Ana Carla Fonseca Reis & Peter
Kageyama.
Other writers in the book: Prof. Richard Florida, Charles Landry,
Jaime Lerner (the former mayor of Curitiba, Brazil).

2008

" שפורסם באנגליה על ידיEco Architecture 2008"  כתיבת פרק בספר
“Rehabilitating existing .Jeffrey Broadbent : עורך.WIT PRESS
high-rise residential buildings: the idea of Ecoskin”, in ECOARCHITECTURE 2008, Harmonisation between Architecture and
Nature. Book Editors: Geoffrey Broadbent & Carlos .A. Brebbia,
the WIT Press.

2007

Phenomenological Re- "  מאמר לספר " ארכיטקטורה ופנומנולוגיה
presentations of the Public Place in the research: “The share of
Form in the creation of Publicness” in Nilsson, Fredrik:
Architectural Objectiles – Architecture, form, meaning and
experience in the digital era. Architecture & Phenomenology
International Conference. Proceedings CD, ISBN/ISSN: 978-96591138-0-4
אישי
027875400 .ז. ת
.03.09.1970  ילידת ישראל
.87820 - ' רשיון אדריכל מס

