ד"ר עמירם אורן ,עבודה מעשית
מאז מאי 2010

יועץ למחלקת תשתית ופריסה באגף התכנון במטה הכללי בנושא הכנת תכנית רב
שנתית לתשתית ופריסה ובנושא הרפורמה בחוק התכנון והבנייה

ספטמבר – 2010
דצמבר 2010

יועץ לקרן לשיתוף פעולה כלכלי בנושא הסדר טריטוריאלי אפשרי בין מדינת ישראל
והרשות הפלסטינית

יוני  – 2007פברואר
2008

יועץ )בהתנדבות( למשנה לראש המועצה לביטחון לאומי בנושא השילוב בין התכנון
הפיסי והביטחון הלאומי

נובמבר 2004
אוגוסט' 2005

– בודק יחיד לשינוי הגבולות מוניציפאליים מועצה מקומית פרדס חנה – כרכור ,מינוי
מנכ"ל משרד הפנים

ספטמבר 2004
אוקטובר 2005

– יו"ר ועדה לבחינת מבנה מוניציפאלי וגבולות הרצויים באזור המועצה המקומית מעלה
אפרים ומועצה אזורית בקעת ירדן ,מינוי מנכ"ל משרד הפנים

יולי – אוגוסט 2002

יועץ לועדת היגוי במפקדת זרוע היבשה )מז"י( בנושאי תשתית ופריסה

שנת 1997

עוזר ראש מנהלת הסדרים מדיניים במפקדת פקוד המרכז :ריכוז נתונים לקביעת
עמדת פקוד מרכז לנושאי תשתית ופריסה להסדר קבע עם פלשתינאים; מחקר שדה
גיאוגרפי-מרחבי של מרחב התפר

1997 – 1996

ראש מדור שטחי אימונים במפקדת חילות השדה :ריכוז עבודת מטה בנושאי תשתית
ומקרקעין; מרכז וחבר צוות תוכנית-אב לשטחי אימונים וצוות היגוי פרויקט מחשוב
לניהול שטחי אימונים; תיאום פעילות היחידה לפיקוח בשטחים פתוחים )"הסיירת-
הירוקה"(

1996 – 1994

ראש מדור תכנון בענף תשתית ופריסה באגף התכנון )אג"ת( במטה הכללי :חבר צוות
היגוי לתוכנית רב-שנתית לתשתית ופריסה; ריכוז עבודת מטה לתשתית ופריסה
ביהודה ושומרון בזמן הסדר הביניים עם פלשתינאיים; ריכוז עבודת מטה לפינוי ושווק
מחנות למערכת האזרחית; ריכוז ועריכת נתוני פריסת יחידות צה"ל וקונפליקטים
בשימושי קרקע בין צה"ל והמגזר האזרחי; גיבוש עמדת צה"ל לתוכניות מתאר ארציות
נציג צה"ל צוות ליווי תוכנית "ישראל  ;"2020כתיבת נוהלי עבודת ענף תשתית ופריסה.

1994 – 1991

ראש מדור צפון בענף תשתית ופריסה כנ"ל :נציג שר הביטחון בועדות המחוזיות
לתכנון ובניה חיפה וצפון

1991 -1988

ראש מדור דרום בענף תשתית ופריסה כנ"ל :ריכוז והשתתפות בעבודת מטה בצה"ל
בנושאי פריסה ,תשתית הפיסית ושטחי אימונים; נציג שר הביטחון בועדות המחוזיות
לתכנון ובניה דרום; תיאום עם גורמים אזרחיים בנושאי תכנון פיסי מקרקעין ומול
הגופים ה"ירוקים"

1985 – 1982

עוזר לשמאי מקרקעין פרטי

1981 – 1977

מדריך ידיעת הארץ – הדרכת סיורים

