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 קורות חיים -שלי כהן 
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 cohen.com)-Architecture Curator, Critic, Writer. (shelly –Shelly Cohen  

 השכלה

 ארכיטקטורה ובנוי ערים של הטכניון.בתר דוקטורנטית בפקולטה ל 2019-2018

מעבדה למחקרי , הבפקולטה למדעי הרוח ,היסטוריהלס "ביה אביב,-תואר דוקטור מאוניברסיטת תל 2017

התזה עוסקת  .אביב-לתאוניברסיטת בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ב, PECLAB, תכנון סביבה וקהילה

אתי, החברתי והאסתטי באדריכלות עכשווית ביוזמות חברתיות של אדריכלים עבור מוחלשים: "ה

 בישראל." 

-אוניברסיטת תלבתואר שני בהצטיינות ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות  2006

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

 ."הסטנדרטיים באדריכלות למגורים

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

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

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

 

 הוראה 

 .אביב-אוניברסיטת תל ,ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאליבעמיתת הוראה  2022-2018

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

 .במסלול האקדמי של המכללה למנהל גל בבית הספר לעיצובחברת ס 2016-2015

 .במסלול האקדמי של המכללה למנהלוחדשנות  בבית הספר לעיצובמרצה מן החוץ  2014-2005

 ואדריכלות אוצרות

בוחנת היבטים חברתיים של המרחב בגלריה בבית האדריכל תערוכות "מקומי" סדרת ה אוצרת 2013-2001

 .בישראל

 וצרת הגלריה בבית האדריכל ביפו. א 2011-2001

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

, בשיתוף עם אדריכל הרי ברנד, כנציגים ז"אן נובל מפריסאריה, בתכנונו של האדריכל הנודע בקריית 

 משותפים בישראל של משרד האדריכלים מפריס.

 

 פרסומים: קטלוגים וספרים

 ביב.א-.רסלינג, תל אדריכלות ודאגה: אתיקה ואסתטיקה ביוזמות חברתיות באדריכלות(. 2021שלי כהן, )

 .ארץ מקלט : התגוננות אזרחית בניה. (2010אופיר זינטי )ו ולה עמיר, ניר רותם, דפנה לויןשלי כהן, ט

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

 גניה שרייבר.

 מאוחדים בישראל, ישראל. עמותת אדריכלים .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 .צורות מגורים: אדריכלות וחברה בישראל .(2007טולה עמיר )עורכות( )ושלי כהן 
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 נבחרות  תערוכות ,תואוצר

 

אדר' אוצרות בשיתוף  פו.יהגלריה בבית האדריכל ב ",ית.ית האדריכלשנה לגלריה בב 20" 2022 .1

  .ערן טמיר טאווילאדר' ורדון וגנה ד

לעיצוב וחדשנות של המכללה  מחקר שנעשה על ידי סטודנטים בסדנה לאוצרות בבית הספר 2016 .2

, אוצרות שלי ביפובגלריה בבית האדריכל  קנותם, מותם ולידתם מחדש של קניונים"הזד, "למנהל

 כהן דנה גורדון וקרני ברזילי.

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

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

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

מור, -נאסר אבו ליל, רמדאן בדר, אפרת גורן ,סטוקר, קרן שווץ, לירון שור, אביעד שר שלוםאהוד רו

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

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

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 

-אקטיוויז'ן, רועי בושי, יורם בלומנקרנץ, מיכה בר איצקוביץ, עומרי אנגל,  בני איזק, הדס 2010 .4

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

רם לוי ויהושע סובול, שחר לוי, הילה לולו לין, יואב מאירי וקבוצת ארטים, דוד נופר אדריכלים, 

דריכלים, שלי פדרמן, סטניסלב קוזמין ואולג קלשניקוב, זיו קורן, אריק קצב, מיקי קרצמן, סטיו א

אסתר שורצמן הלברכט, יובל שלגי, נטי שמיע עפר, שרית שני חי, אסף שפיר ונעמה פיריץ, איתן 

הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר,  ארץ מקלט: התגוננות אזרחית בנויה",שריף, "

 ביב. אוצרת בשיתוף האדריכלים טולה עמיר, אופיר זינטי, ניר רותם ודפנה לוין.א-ניברסיטת תלאו

 


