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 השכלה

 בתר דוקטורנטית בפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים של הטכניון. 2018-2019

פ' ובהנחיית פר ,בפקולטה למדעי הרוח ,היסטוריהלס "ביה אביב,-תואר דוקטור מאוניברסיטת תל 2017

חוג ב, PECLAB, למחקרי תכנון סביבה וקהילהבמעבדה חברה  פ' אלינוער ברזקי.וטובי פנסטר ופר

התזה עוסקת ביוזמות חברתיות של אדריכלים עבור  .אביב-לתאוניברסיטת בלגיאוגרפיה וסביבת האדם, 

 מוחלשים: "האתי, החברתי והאסתטי באדריכלות עכשווית בישראל." 

-אוניברסיטת תלבעיונות תואר שני בהצטיינות ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והר 2006

על ערכים ואריחים: אריחי הריצוף " בישראל:ואדריכלות אביב. עבודת התזה שלה עסקה בתרבות חזותית 

 ."הסטנדרטיים באדריכלות למגורים

מסגרת , ביבא-נתית של הסמינר החדש לאוצרות ולביקורת, "קמרה אובסקורה" תלש-סיימה תוכנית דו 1997

 אוריה ביקורתית עם עבודת מחקר ואוצרות.למודים ששלבה לימודי תי

 תואר מוסמך לארכיטקטורה )תואר ראשון( מהטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.  1994

 ביב.א-תואר בוגר אוניברסיטה בפילוסופיה ותולדות האמנות מאוניברסיטת תל 1991

 

 ואדריכלות אוצרות

בוחנת היבטים חברתיים של המרחב ריכל בגלריה בבית האדסדרת התערוכות "מקומי"  אוצרת 2001-2013

 .בישראל

 וצרת הגלריה בבית האדריכל ביפו. א 2001-2011

טק  גדול -אדריכלית פעילה עצמאית ושכירה. בין השאר עבדה על קומפלקס משרדים והיי 1994-2000

ציגים ז"אן נובל מפריס, בשיתוף עם אדריכל הרי ברנד, כנאריה, בתכנונו של האדריכל הנודע בקריית 

 משותפים בישראל של משרד האדריכלים מפריס.

 

 הוראה 

 .ביבא-עמיתת הוראה ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי אוניברסיטת תל 2020-2018

 .במסלול האקדמי של המכללה למנהל חדשנותו אומנית בבית הספר לעיצוב -מרצה בכירה 2016

 .לה למנהלבמסלול האקדמי של המכל בבית הספר לעיצובחברת סגל  2016-2015

 .לה למנהלבמסלול האקדמי של המכלוחדשנות  בבית הספר לעיצובהחוץ  מרצה מן 2014-2005

 

mailto:local.shelly.c@gmail.com
http://shelly-cohen.com/


2 

 

 פרסומים: 

 קטלוגים וספרים

 .ארץ מקלט : התגוננות אזרחית בניה. (2010אופיר זינטי )ו שלי כהן, טולה עמיר, ניר רותם, דפנה לוין

ביב הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, הגלריה האוניברסיטאית לאמנויות ע"ש א-אוניברסיטת תל

 גניה שרייבר.

 עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל, ישראל. .תערוכות, גלריה בבית האדריכל 10מקומי:  .(2008שלי כהן )

 ביב. א-חרגול ועם עובד, תל .הפרדה: הפוליטיקה של המרחב בישראל .(2007שלי כהן )עורכים(, )ו חיים יעקובי

 ביב. א-חרגול ועם עובד, תל .דריכלות וחברה בישראלצורות מגורים: א .(2007טולה עמיר )עורכות( )ושלי כהן 

  .: רסלינג. בכתוביםביבא-שלי כהן. אדריכלות ודאגה: אתיקה ואסתטיקה ביוזמות חברתיות באדריכלות. תל

 מאמרים 

Cohen, Shelly and Yael Allweil (2020). Towards Non-Ageist Housing and Caring in old age 

Urban Planning, Volume 59 (4), 155-170. 

Cohen, Shelly & Yacobi, Haim (2020). "Visual Methodology on Display" in: Visual 

Methodologies in Architectural Research, Igea Troiani and Suzanne Ewing (eds.), 

Bristol, UK: Intellect Books and The University of Chicago Press, 176-187.  

 תמרורות: , בתוך:מבט של האתיקה הפמיניסטיתהמנקודת  חברתיותיוזמות אדריכליות  (.2017ן )שלי כה

  אדריכלות ופמיניזם , עורכת טולה עמיר, הוצאת חרגול )בעריכה(.

. "על ערכים ואריחים: אריחי הריצוף הסטנדרטיים באדריכלות המגורים," כתב העת (2016) שלי כהן

 .  2016חומר, אוגוסט  1יון לאדריכלות היום, גיל

Shelly Cohen and Tula Amir (2014). "Safe Haven Under the Iron Dome", AArchiteture 23, term 1 

2014/ 2015 pp. 9-11. 

, 2012"כיצד מתגוררת משפחות חדשת?", בתוך הבית שלי שלנו שלהם, ספר פרויקט גמר  .(2012שלי כהן )

, שושי בראלי, רונית יזראעלי. החוג לעיצוב פנים, המסלול האקדמי המכללה עורכות כרמלה יעקובי וולק

 למנהל. 

"משלילה להזמנת עשייה חברתית: עמדה חדשה בתערוכות אדריכלות בגלריה בבית  .(2011שלי כהן )

עמותת אדריכלים מאוחדים . , יוצאים אל הכלל(עורכות)האדריכל," בתוך: ורד פלוק ושירה נוי גורן 

 .4-5, יפו, עמ' בישראל

"האם נמגן עצמנו לדעת" בתוך:  שלי כהן, .(2010אופיר זינטי )ושלי כהן, טולה עמיר, ניר רותם, דפנה לוין 

אוניברסיטת  ., ארץ מקלט: התגוננות אזרחית בנויה(עורכים)טולה עמיר, ניר רותם, דפנה לוין, אופיר זינטי, 

, הגלריה האוניברסיטאית לאמנויות ע"ש גניה שרייבר,  ע"ש יולנדה ודוד כץ אביב הפקולטה לאמנויות-תל

 .9-18עמ' 

,  (עורכת)"הנוכחות הנשית: ממנהיגות מקצועית למנהיגות חברתית", בתוך סיגל דוידי  .(2009שלי כהן )

 .8-9עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל, יפו, עמ' . הנוכחות הנשית באדריכלות הישראלית

"ממקלט ציבורי לממ"ד הפרטת ההגנה האזרחית", בתוך: שלי כהן וטולה  .(2007שלי כהן וטולה עמיר )

 .127-143ע"מ אביב, -תל , חרגול ועם עובד,צורות מגורים: אדריכלות וחברה בישראל (.עורכות)עמיר 

Shelly Cohen, (2004).  "A Moment of Change? Transformations in Israeli architectural 

consciousness Following the “Israeli pavilion” exhibition"", Constructing a sense of Place, 

Architecture and the Zionist Discourse.Haim Yaacobi, (ed.), Ahsgate, England, USA, pp. 329-351.    
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 אביב. -תל ."שעתוק מבני חינוך בישראל", פרספקטיבה: כתב עת לאדריכלים.(2002שלי כהן )

על אחד העם, תערוכת תצלומים של קרן עמירן בגלריה היינריך  :"דמיון משפחתי עירוני .(1999שלי כהן )

 .60-61' עמ 103סטודיו בל", 

צבי,  –מזרח תיכון חדש, אחת עשרה תערוכות, ערכה טל בןבספר "קרן עמירן:  אחד העם", .(1999שלי כהן ) 

 .42-45אביב, עמ' -קרן היינריך בל, תל

 . 83-85, עמ' 1"קיר לבן", פלסטיקה  .(1997הן )שלי כ

 

 

 תערוכותשל ת ואוצר

מחקר שנעשה על ידי סטודנטים בסדנה לאוצרות בבית הספר לעיצוב וחדשנות של המכללה  2016 .1

ביפו, אוצרות שלי בגלריה בבית האדריכל  קנותם, מותם ולידתם מחדש של קניונים"הזדלמנהל., "

 כהן דנה גורדון וקרני ברזילי.

צים מן הסדנה לאוצרות ומן הסדנה לשימור בחוג לעיצוב שיתוף פעולה של סטודנטים ומר 2014  .2

ר במבחן העי 70-עד ה 50-פנים המסלול האקדמי המכללה למנהל , "חשופים: מבני שנות ה

רזילי, וולק, קרני ב-ומשתמשיה , הגלריה בבית האדריכל ביפו. אוצרות בשיתוף כרמלה יעקובי 

 גיל נקר, קרן אבני וענת לוסטינגר.

ינסברג, נבו, כרמית ג-ליאת איזקוב, קרן אנגלמן, דליה בארי, גיל גן מור, ענת ברקאי 2013 .3

סבסטיאן ולרשטיין, גלית ירושלמי, אושרת ישראלי ,עומר כהן, קרין לינדנר, נאור מימר, נתי מרום, 

ברד, רוט שרוןגורי נדלר, גיא נרדי, ליטל פולקמן, ג'סי פוקס, אריאל פרמן, ברברה צור, מוקי קיים, 

מור, -נאסר אבו ליל, רמדאן בדר, אפרת גורן ,אהוד רוסטוקר, קרן שווץ, לירון שור, אביעד שר שלום

ן, אופיר ברומברגר, גור זהבה ארג'וא רם איזנברג, ,בר, אילה רונאל-חוסם ווטד, אפרת כהן

תמר נויגרטן, בנטואיץ', מיכל ברז"ל כהן, גיל גורן, שמואל גילור, להב זוהר, תמר ירון, יניב לוי, 

יואב עינהר, ליטל ורועי פביאן, רותי פליסקין, מירי קופרמינץ, הראל קראוס, קארין רודריג כהן, 

, גלריה בבית האדריכל "מקומי"התנגדויות לתכנון" מתוך הסדרה (מ)" ,חיים רוזנבלוט, יונתן שחם

 ערן טמיר טאוויל.אדריכל אפרת איזנברג וד"ר ביפו. אוצרת בשיתוף 

מור, יאיר וייס, נועה טל, -יפעת אוזן, יעל איצקין, נוגה בורשטיין, שרון ברק, אפרת גורן  2011 .4

שלומית יהודה, שלומי ערה, ורד קוניגסברג בנג'ו, קרן קרמר, נטע קרפ, יונת ראונר, חן שוהם, יוסי 

צרת או , גלריה בבית האדריכל יפו."מקומי"שושן, ניר שמואלי, "שיכונים מבפנים", מתוך הסדרה 

 טאויל.-בשיתוף ד"ר הדס שדר ואדריכל ערן טמיר

-אקטיוויז'ן, רועי בושי, יורם בלומנקרנץ, מיכה בר בני איזק, הדס איצקוביץ, עומרי אנגל,  2010 .5

עם, ציבי גבע, טל גור, יובל טבול, צופית טובי ועמי צרויה מקו אדריכלות נוף, ירון טוראל, עזרי 

שי, רם לוי ויהושע סובול, שחר לוי, הילה לולו לין, ינים, אורית פיזוב מאב מתכנ-טרזי, נאוה ינאי

יואב מאירי וקבוצת ארטים, דוד נופר אדריכלים, סטיו אדריכלים, שלי פדרמן, סטניסלב קוזמין 

ואולג קלשניקוב, זיו קורן, אריק קצב, מיקי קרצמן, אסתר שורצמן הלברכט, יובל שלגי, נטי שמיע 

שפיר ונעמה פיריץ, איתן שריף, "ארץ מקלט: התגוננות אזרחית בנויה", עפר, שרית שני חי, אסף 

שיתוף באביב. אוצרת -הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר, אוניברסיטת תל

 האדריכלים טולה עמיר, אופיר זינטי, ניר רותם ודפנה לוין.
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מתוך הסדרה "מקומי", גלריה  אדריכלית נוף ואמנית רלי דה פריס, "להזיז את כביש החוף", 2010 .6

 בבית האדריכל, יפו.

", מתוך הסדרה 1986,2009אדריכל אריה סיון, "טביעות ידיים, ירושלים: מזרח ומערב  2010 .7

 "מקומי".

אביב", מתוך -מוחמד באבאי, אנה כהן ינאי, "עשרה מבטים מיפו אל חגיגות המאה של תל 2009 .8

. אוצרת במשותף עם אסתר זנדברג, נעמה מישר, הסדרה "מקומי", גלריה בבית האדריכל, יפו

 ובות'ינה דביט.

 .דרה "מקומי", גלריה בבית האדריכלאדריכלית ורד פלוק, עידו פלוק, "אבן שפה", מתוך הס 2008 .9

יאיר ברק, סאמי בוכארי, ירון בן חיים, סמי ברדוגו, ערן בינדרמן, גילי גאון, גל גאון, טל  2008 .10

טוב, -דדון, אייל דנון, צופית טובי, יעקב ישראל, נעמה מישר, אורית סימןגרבש, עמית גרון, ג'וזף 

תערוכות, גלריה בבית האדריכל,  10מקומי   לרגל יציאת הקטלוג עמי צרויה, גילה קפלן, "מקומי"

 גלריה בבית האדריכל, יפו.

ריה בבית ר האדריכלות העובדת" מתוך הסדרה "מקומי", גלא-עמית גרון, ג"וזף דדון, "אופ 2007 .11

 און. -האדריכל, יפו. אוצרת במשותף עם שני בר

" מתוך הסדרה "מקומי", גלריה בבית האדריכל,  "Habitusיעקב ישראל, גילי גאון וגל גאון  2007 .12

 יפו. אוצרת בשיתוף עם חיים יעקובי. 

וב, "הפרדה" מתוך הסדרה "מקומי", גלריה בבית ט-יאיר ברק, עמית גרון ואורית סימן 2005 .13

 אדריכל, יפו. אוצרת בשיתוף עם חיים יעקובי. ה

 אייל דנון וסאמי בוכארי, "בית ביפו", מתוך הסדרה "מקומי", גלריה בבית האדריכל, יפו. 2003 .14

פורם, קאס  –ד, גרג לין סי, זאהה חדי-אסימפטוטה, דילר +סקופידיו, פיטר אייזנמן, אמרג'נ 2003 .15

ת רכים", גלריה בבית האדריכל, יפו. אוצרת בשיתוף אויסטרהויס, אושן די, ר.א.מ.ט.ב., "גבולו

 אדריכל יאשה גרובמן. 

אדריכלית נוף צופית טובי, אדריכל נוף עמי צרויה "ו)גינה(" מתוך הסדרה "מקומי". אוצרת  2002 .16

 בשיתוף עם אדריכלית נוף נעמה מישר.

ר, צופית טובי  ועמי צבי אפרת, סיגל בר ניר, יעל מוריה, בילו בליך, שלי כהן, נעמה מיש 2002 .17

רון פנחס, פרלה קאופמן, פארה גולדמן, יאיר טוב פנחס, דו-צרויה, רפי סגל, איל ויצמן, אורית סימן

אביגדור, יוסי קלין, ערן נוימן, יהושוע גוטמן, רינת ברקוביץ, צופיה דקל, רפי סגל, איל ויצמן, 

 ריכל, יפו.איתן הלל, יעל בן ארויה. "הביתן הישראלי", גלריה בבית האד

 אדריכל ערן בינדרמן "עיר למאכל", מתוך הסדרה "מקומי", גלריה בבית האדריכל, יפו. 2002 .18

אייל דנון, אורית סימן טוב,"תלבושת אחידה", מתוך הסדרה "מקומי", גלריה בבית האדריכל,  2002 .19

 יפו. אוצרת בשיתוף אדריכלית גבי נוסבאום.

 מתוך הסדרה "מקומי", גלריה בבית האדריכל, יפו. גילה קפלן, סמי ברדוגו, "קביים", 2001 .20

 אדריכלית הנוף נעמה מישר "פסטורעליה", מתוך הסדרה "מקומי", גלריה בבית האדריכל. 2001 .21

 גלריה בבית האדריכל, יפו. "יאיר ברק וטל גרבש "יחידת דיור", מתוך הסדרה "מקומי, 2001 .22
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 ותמיכה במחקר  מלגות ,פרסים

בידוד אל . בשיתוף ד"ר סיגל עדן אלמוגי. נושא המחקר: "משרד המדע והטכנולוגיהמחקר בתמיכת   2020

  "ביתי.

ר בהנחיית ד" בתר דוקטורנטית בפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים של הטכניוןמחקר במסגרת   2018-2019

 ".ותדאגה במרחב הביתי בעת זקנה: מגורים משותפים של זקנות עם מטפלנושא המחקר" " .יעל אלואיל

מלגת מחקר בשיתוף עם פרופ' טובי פנסטר בתחומי העיצוב והאדריכלות מהועדה לאמנות חזותית  2011

  "לקראת אדריכלות חברתית חדשה בישראל."של מפעל הפיס. נושא המחקר: 

, בקטגוריית מחקר, "אדריכלות ישראלית"ת של כתב הע 2008-9מקום שני בתחרות פרויקט השנה  2009

 בשיתוף עם אדריכלית טולה עמיר. " צורות מגורים: אדריכלות וחברה בישראל"ספר עבור עריכת ה

זוכת פרס רכטר לאדריכל צעיר מטעם משרד המדע התרבות והספורט, המועצה לתרבות ואמנות  2003

 עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל, ומשפחת רכטר עבור סדרת התערוכות "מקומי". 


