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בחרתי להיות חלק בעולם העיצוב כי הוא 

מצריך חשיבה מחוץ לקופסא, חקר ויצירתיות 

אשר מדגישה את ערך חווית המשתמש.

לכל פרויקט ישנו סיפור, מקום ותרחיש אשר 

אליו יש להתייחס בדקדקנות. דרך תהליך 

העיצוב ניתן להפוך חלומות למציאות 

מוצלחת, בעלת גמישות פונקציונלית. 

נקודות החוזקה שלי הן תכנון ארגונומי 

וראייה מרחבית, תמרון בין משימות וגישה 

חיובית. הנני בעלת אחריות ויחסי אנוש 

מעולים, ניסיון בניהול צוותים וניסיון בשיווק 

ומכירות.אני שואבת השראות אומנותיות על 

כל סוגיהן. רואה עצמי מעצבת ומתכננת 

עבור חללי אירוח, מבני ציבור, משרדים 

ועסקים, תעשיית המזון.

זו המטרה שלפניי עם הכלים שברשותי.

    ניסיון מקצועי

    תרומה לקהילה

    שפות ותכונות

        שירות צבאי

 דולב רוז פרנקו

 C.V

               השכלה

.FIDF של ארגון “IMPACT” 2015-2018•  מלגאית•

•שותפה בארגון "הקרן לרווחה לניצולי השואה בישראל".

•יזמתי והוצאתי אל הפועל פרויקט התנדבותי לשיפוץ בית לניצולת שואה בשיתוף עם 
מתנדבים וגורמים חיצוניים

• 2011-2013 • שירתי כתומכת לחימה במשטרה הצבאית , מפקדת בפלוגה של 
נשים בבס“כ 396.
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 REVIT | Autocad | Rhino | 3Dmax | Premiere | Photoshop | Illustrator | Lumion

• בוגרת תואר BA בבית הספר לעיצוב וחדשות |  המכללה למנהל לימודי עיצוב פנים

 SOLAR’  2018• מנהלת צוות תכנון של הנבחרת ישראלית לתחרות עולמית בסין•
DECATHLON CHINA‘  אשר מקדמת נושאים אקולוגים רלוונטים ובנייה בר-קיימא.

•2016• ניהול צוות תכנון ועיצוב מבואת פנים וחללי מעבר במכללת ”רידמן“ לרפואה 
משלימה. (קליניקת המעצבים המכללה למנהל).  

•2016• ייצגתי את בית הספר בסדנאות אביב בשיתוף בין-לאומי בעיר רוטרדם. 
הפרויקט עסק בדיון קבוצתי על השילוב בין מגורים ועבודה בעיר הנמל המתחדשת.

•2019-2020• שיתופי פעולה עם SFINZI חברה לריהוט משרדי במרכז הארץ. תכנון 
ועיצוב דלפקי קבלה, בחירת ריהוט, העמדה וחומרי גמר בהתאם לתקציב הלקוח. 

•2018-2019• עיצוב ביתנים ארעיים לתערוכות בעולם עבור חברת ביימן.כהן.בירן. 

תכנון ומידול בתלת מימד, הדמיות ב3D MAX  פיענוח ערכי מותג. תקשורת חזותית 
ועבודה מול לקוחות גדולים.

•2017-2018• התמחות: ניהול צוות ביצוע תוכניות עבודה אדריכליות: 
חתכים אדריכליים, פרטי פנים וחוץ עבור תחרות הסולאר דקתלון אשר מובילה 

אדריכלות בר-קיימא.
ניהול הצוות כלל תקשורת שוטפת עם מהנדס הפרויקט ואדריכלית הפרויקט לתכנון 

בית מודולרי בר-קיימא.
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