קורות

חיים

גיא אורצקי
אדריכל רשוי ומגיסטר להנדסה

דוא"ל

guy.uretsky@gmail.com

טלפון

22-2222222 ,221-1211222

מצב משפחתי

נשי 2 +

שנת לידה

0912

השכלה
0200 - 0202

תואר שני  M.E.בהנדסה אזרחית ,הטכניון .התמחות בייזום וניהול עסקי
בבניה.

0222 - 0220

תואר ראשון  B.Arch.באדריכלות ,אוניברסיטת ת"א.

0220 - 0220

לימודים במכון אקדמי טכנולוגי חולון ,הנדסת חשמל -אלקטרוניקה.

0991 - 0991

בוגר אורט סינגאלובסקי מגמת אלקטרוניקה מחשבים .בעל תעודת בגרות
מלאה ותעודה טכנולוגית במקצועות :פיזיקה ,אלקטרוניקה ,מחשבים.

ניסיון תעסוקתי
 – 0201היום

בעל משרד אדריכלות עצמאי

0201 - 0201

יועץ חיצוני באגף האדריכל הראשי ,משרד הבינוי והשיכון.

0202 - 0222

משרד קורין יחיאל אדריכלים בע"מ.
אדריכל אחראי על פרויקטים של בינוי ערים ,בניה למגורים ,תכניות אב
למרכז בינוי ,פרוייטי שיקום עירוני ומבני ציבור שונים.

0202 - 0222

מכללת שנקר  -מרצה לתוכנת  SketchUpבקורס עיצוב פנים.

0222 - 0222

משרד חיוטין אדריכלים בע"מ.
השתתפות בתחרות בתי-משפט בירושלים ,פרס ראשון.
השתתפות בתכנון מבני ציבור שונים (תכניות עבודה ,פרטי בניין ,רשימות,
הדמיות ופרזנטציות).

 - 0222היום

בעל סטודיו www.archiguide.co.il - ArchiGuide
הדרכת תוכנות מחשב באדריכלות ועיצוב .פתרונות ויזואליים בתחום העיצוב
ואדריכלות :הדמיות ,פרזנטציות ,גרפיקה ואנימציה.
* בעל ניסיון בהדרכות אישיות וקבוצתיות.
* יכולת ניהול צוות עובדים ,חלוקת עבודה ועמידה בזמנים ברמת הצוות.
* יכולת תפקוד יעיל תחת לחץ ואילוצים.

תערוכות ותחרויות
0200

תחרות לתכנון קריית חינוך ברמת אפעל – שלב הגמר.

0200

תחרות לתכנון בית יד לבנים ברמת ישי.

0202

תחרות קריית הממשלה ירושלים – פרס שני .אדריכל אחראי במסגרת קורין
אדריכלים.

0221

תחרות כניסה לעיר ירושלים .אדריכל אחראי במסגרת קורין אדריכלים.

0222

תערוכת סטודנטים מצטיינים :פרויקט לביצוע  -ארכיון הסרטים.

0221

תערוכת  SOHOשל סטודנטים מצטיינים  -שימור בניין בשד' רוטשילד ת"א.

0220

תערוכת סטודנטים מצטיינים :פרויקט  -מוזיאון אמנות.

תוכנות ומחשוב
שרטוט

 - AutoCADכולל כלים ייעודיים כגון TabaPlus, PitStop, PSMaker :ועוד.

תלת מימד

.)Rhino, Revit( , SkethUp Pro

גרפיקה

.)Illustrator( , PhotoShop

כללי

.)MSProject( , Microsoft Office Tools: PowerPoint, Word, Excel

ייעודי

מערכת מקוונת של מבא"ת להגשת תכניות.
* יכולת לימוד עצמית מהירה של נושאים חדשים.

שרות צבאי
0220 - 0991

שירות בצה"ל  -מחסום "ארז" ,עזה.
סמל מחלקה בפלוגת "מעבר בטוח" ,ממלא מקום מפקד מחלקה.
סיווג בטחוני גבוה.

שפות
עברית

שפת אם

אנגלית

שליטה מלאה

רוסית

שפת אם

כישורים אישיים
בעל כושר ארגון ,ניהול ושיקולי דעת.
אחראי ,דייקן ויסודי.
תקשורת בינאישית ועבודת צוות מעולה.

* תיק עבודות והמלצות יינתנו לפי הצורך
ממליצים

אדר' יחיאל קורין ,אדר' חתן פרס ישראל יעקב יער ,אדר' מיכל נאור ,אדר'
טימור מגרלי ,אדר' אילון ברנהרד ,אדר' שרי קלאוס ,מנה"פ שי וקסמן.

רשימת פרויקטים במסגרת משרד קורין אדריכלים בע"מ
תכנון עירוני

תכנית מתאר לעיר אלעד – אדריכל אחראי
תכנית לרובע מגורים בבית שמש – אדריכל אחראי
תכניות לשתי שכונות מגורים בבאר יעקב – אדריכל אחראי
תכנית לרובע מגורים על שטח מחנה צריפין – אדריכל אחראי
תכנית לאתר מגורים בקדימה – אדריכל אחראי
תכנון שכונת מגורים בהרצליה – אדריכל אחראי
תכנית אב למחנה צבאי – אדריכל אחראי
תכנית לרובע מגורים בבאר-שבע

שיקום עירוני

תכנית לשיקום ושימור רחוב עירוני ראשי בנס-ציונה – אדריכל אחראי
תכנון מרחב תת קרקעי ברח' ביאליק ר"ג – אדריכל אחראי
תכניות פינוי-בינוי שונות
תכנית לשיקום רחוב עירוני ראשי בחדרה

מבני ציבור

בית ספר תיכון בצור הדסה – אדריכל אחראי
בית ספר מקיף בנס-ציונה
בית ספר יסודי בבית שמש
מרכז מסחרי בביתר עילית
אולם מופעים בנס-ציונה

מגורים

בתי מגורים צמודי קרקע בזיכרון יעקב – אדריכל אחראי
בנייני רבי קומות בבת-ים – אדריכל אחראי
בתי מגורים בבניה רוויה בבית שמש – אדריכל אחראי

תחרויות

תחרות הכניסה לעיר ירושלים
תחרות קריית הממשלה בירושלים – מקום 0

מחקר

מחקר בנושא צפיפות מגורים ,בהזמנת משרד השיכון .אדריכל אחראי.

רשימת פרויקטים עצמאיים
תחרויות

תחרות לתכנון קריית חינוך ברמת אפעל – שלב הגמר
תחרות לתכנון בית יד לבנים ברמת ישי.

תכנון ועיצוב פנים

דירת מגורים בת  2חד' בת"א
דירת מגורים בת  1חד' בפ"ת
דירת מגורים בת  1חד' באור יהודה
דירת מגורים וקליניקה בכפר סבא
עיצוב פנים של וילה בקיבוץ חולדה
קליניקה לרפואת שיניים ברשל"צ

במסגרת
תכנון
שינויי דיירים

דירת מגורים בת  1חד' בקרית אונו
דירת מגורים בת  1חד' בפ"ת
דירת מגורים בת  2חד' בפ"ת
פנטהאוז  2חד' בפ"ת

