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 דודו אילת, אדריכל נוף 

 

 פרטים אישיים 

 דודו אילת שם: 

 07.09.1970תאריך לידה: 

 3נשוי+ מצב משפחתי: 

 מודיעין  68/2אבני החושן  כתובת: 

 david@urbancactus.co.ilדוא"ל: 

 0544661217: טל

 

 

 השכלה  

 M.URB.DESסיום לימודי תואר שני  בעיצוב אורבני   : 2011

 בצלאל, האקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים    

  אזרחי  -קבלת פרס לאדריכלות נוף ע"ש אדר' יחיאל סגל עבור פרוייקט גמר "בית עלמין דתי  :1998

 מאיר" -במחצבת בית  

 רה ובינוי ערים, הטכניון חיפה. סיום לימודי אדריכלות נוף בהצטיינות בפקולטה לארכיטקטו   :1997

 

 

 ניסיון תעסוקתי  

מרצה בכיר נלווה במחלקה לאדריכלות נוף בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,    2016

 חיפה.    הטכניון 

 שנה במגוון פרוייקטים במגזר הציבורי והפרטי.  20נסיון של  

 

 משרד עצמאי לאדריכלות נוף ועיצוב עירוני.  בעלים של   2016

 ים. - מתחם אלימלך ר"ג, מתחם הרב לוי בת- נספחים נופיים לתב"ע ▪

ועד רמת   , תכניות בינויתכנון נופי של שכונות מרמת נספח נופי לתב"ע ▪

 בית"ר עילית.  5אגם ג' נתניה, מתחם  -ביצוע כולל ליווי קבלנים 

ופארקים בקנ"מ שונים, מסקיצה ועד תכניות לביצוע   תכנון רחובות, שצפ"ים  ▪

 כולל כתבי כמויות מפרטים ופיקוח עליון. 

סמינר שיין פ"ת, בי"ס בן עטר דימונה, בי"ס -בתי ספר ומוסדות חינוך ▪

 קרליבך נתניה, שיקום גני ילדים נתניה. 

רסקו מגורים, קבוצת עזריאלי, אמריקה ישראל  -עבודה עם יזמים פרטיים  ▪

 השקעות. 
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 )מנעד(  "תכנון נוף בע"מ" אדריכלי נוף נוף / שותף עמית במשרדאדריכל    2015 -1998

 תכנית מתאר נתניה. -תכנון נוף עירוני ברמה המתארית  ▪

פארק מנחם בגין  -חבר בצוות תכניות אב לפארקים עירוניים ומטרופוליניים ▪

 ת"א, פארק הירקון ב"ב. 

תכנון נופי של שכונות מרמת נספח נופי לתב"ע ועד רמת ביצוע כולל ליווי   ▪

, עיר ימים נתניה,  Eנחל בקע ב"ש, גדרה מזרח, ראש העין - קבלנים

 האגמים נתניה ועוד. 

תת"ל  -כבישים, רכבת ישראל, רכבת קלה - לווי נופי של מערכות תחבורה ▪

 , המסילה לאילת, הקו האדום)צוות ראשון(. 4כביש  43

נון רחובות, שצפ"ים ופארקים בקנ"מ שונים, מסקיצה ועד תכניות לביצוע תכ ▪

 כולל כתבי כמויות מפרטים ופיקוח עליון. 

ת"א, מלון  WESTמתחם נופש פלמחים, מלון  - מלונות ומתחמי נופש ▪

WEST  .נתניה 

 אחראי על ביצוע ובקרת ביצוע במשרד.  ▪

 

 

 

 

 "ברוס לוין אדריכלים". עבודה כאדריכל נוף במשרד     1998 -1997

 

 שרות צבאי

 לוחם בחטיבת הנח"ל במסגרת גרעין   1988-1992

 

 מיומנויות מחשב 

Autocad   Civil   Photoshop   Scetchup Revit    

 

 שפות 

 אם -עברית שפת

 טובה מאוד אנגלית 

 

 


