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משרד "נחלת הכלל"
חטפנו עגלה רעועה ואיתגרנו את יכולת
ההתמודדות של מעלית עם כוח הכבידה .כל
זאת לגלות שחלל התצוגה מאויש על ידי הצבעי
שלא סיים את עבודתו.
ובנימה אופטימית ,המיצב אמנם חיכה ליום אחר,
אך אנחנו יכולנו לנפוש בצל (עצים בוגרים,
כמובן)
נ.ב  -תערוכת "צל ערים" פתוחה לקהל בין
התאריכים  04ביולי ל 31-באוקטובר.2015 ,

על שולחן העבודה
זכות גדולה בתחום שלנו היא העבודה בקנה
מידה משתנה ,שמאפשרת חשיבה ברבדים
אחרים .לשמחתנו ,אנו מתכננים ומעצבים
במנעד רחב של פרויקטים ,החל מפרויקטי
התחדשות עירונית (תמ״א  ,)38דרך גן מורשת
קיבוצי (גן המכונות ,רמת יוחנן) ,מרכז מסחרי
(אזור) ,תכנון תב״עי לתשתיות (שדה התעופה
בחיפה) ,תב״ע לשכונה (גני אז״ר) ,פיתוח מגורים
בהיקף שכונתי (דלתא נהריה)… ועד לתוכניות
מתאר עירוניות (מבשרת ציון).

השראה
מושג נחלת הכלל .המושג מציין משאב שהבעלות
עליו היא משותפת או מתחלקת בין קהילות
שונות .נחלת הכלל כוללת לא רק נכסי טבע ,כמו
המים והאוויר ,אלא גם את חוף הים ,הרחוב,
וגם נכסי ידע ותרבות ,לדוגמה הספרה  0או
האלפבית (מתוך אקו-ויקי).

™ ENVISIONלתשתיות עירוניות ואזרחיות ,אשר
מספקים מתודולוגיה ומסגרת להטמעת תשתיות
בנות קיימא בתכנון ולמדידת הקיימות ביחס
לפרויקטים מקבילים .עבודה עם תקנים אלה
מסייעת לנו להעלות את הרף בכל מה שקשור
ליישום קיימות בפרויקטי פיתוח.

סיפור
היסטוריה
אחרי עשור של עבודה כשכירה ,לפני שנה וחצי,
ייסדה טלי את נחלת הכלל .חצב ,שחזר מלימודי
תואר שני בהארוורד הצטרף ונפתח סניף צפון,
בעיר התחתית שבחיפה .אל הסניף הצטרפו ,תוך
זמן קצר ,דיקלה ונור ,בוגרות המחזור האחרון
של הטכניון ואחרונה חביבה ,חברה אלינו בר,
לחיזוק סניף מרכז .טיפה מאתגרת העבודה
בחמישה אנשים ושני סניפים ,אבל אף פעם לא
משעמם.

המשרד והצוות
אחד הדברים הכי כייפים במשרד הוא שילוב
היכולות והטעמים :חצב מת על תקנים ירוקים -
נור לא מסתפקת בנוף ומרחיבה אופקים
לאדריכלות  -דיקלה מפנטזת לפתוח שלוחה של
״נחלת הכלל״ בברלין  -בר מתקתקת סקיצות גם
באמצע הלילה  -וטלי מלהטטת (על עקבים) בין
כל האתגרים.

מגמה חדשה
במסגרת הלימוד והמחקר של חצב באוניברסיטת
הארוורד הוא התמחה ועסק בפיתוח של תקנים
ירוקים ,כמו ™ SITESלשטחים פתוחים ותקן-
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יום21.6.15 :
שעה( 14:00 :חם)
המטרה :הקמת מיצב לתערוכת "צל ערים -
מצילים את המרחב הציבורי"
מיקום :חניה תפעולית מוזיאון העיצוב בחולון
מסר :המרחב הציבורי הינו נחלת הכלל ,ועל כן,
חיים בסביבה עירונית מוצלת צריכים להיות יעד
משותף של כולנו
המשימה :ניוד טון וחצי אבנים משתלבות לקומה
השניה של הגלריה
כחלק מנסיון אמיץ להעביר כמות בלתי סבירה
של ...או שווה ערך נלחמנו עם מלגזה ידנית,

פילוסופיה
המשרד הוא לא רק מקום עבודה ,אלא גם בית.
אנחנו מבלים במסגרת העבודה את רוב שעות
הערות שלנו וחשוב שהן יהיו מנוצלות היטב.
חשוב לנו שכל אחד מחברי הצוות יקבל את
מקום הביטוי ליצירתיות ולייחודיות שלו .אנחנו
מאמינים ,כי העבודה חייבת להיות מגובה
בהרבה מקום להתפתחות אישית ומקצועית של
כל אחד מאתנו .אנחנו לומדים הרבה אחד
מהשני ושמים דגש על האחווה המשרדית,
שכוללת גם ציון אירועים בחוויות משרדיות
משותפות (כל סיבה מנוצלת מיד למסיבה).

חלום
החשיבות לה זוכה המרחב הציבורי בשנים
האחרונות וחלקנו בשינוי ,לא ברורים מאליהם
ובהחלט יש תחושה של שינוי .אך עדיין ,החלום
הוא לראות את אדריכלי הנוף כמובילי עשייה,
דעה ושיח .לא רק כיועצים ,אלא כמובילים
פרויקטים בהיקף נרחב במרחב הציבורי.

