גן כיס | ביקור קצר במשרד אדריכלות נוף

משרד חיים כהנוביץ אדריכל נוף

צוות המשרד

המשרד
חיים כהנוביץ אדריכל נוף
דב פרידמן  8רמת-גן (מול הבורסה)

היסטוריה
המשרד הוקם בשנת  1980לאחר  10שנות עבודה
במשרד יהלום-צור ועוד שלוש שנים בשותפות
כהנוביץ-שיטרית.

צוות המשרד
אדריכלי נוף :חיים כהנוביץ ,קרן אלמליח,
עומר ינוביץ ,סקוט רנוויק ,טל ישי.
הנדסאי נוף :עזרא ששה ,חזי וייס ,יובל כהן,
רחל צברי ,ורד אברמוביץ ,רונן עוזרי,
ירדנה בן משה ,חן אלקובי ,טובה ששה.
מהנדסת השקיה :אלכסנדרה גורודצקי.

פינת הנצחה בקיבוץ דפנה

בתי ספר ,גני ילדים ,פארקים ,שיקום גנים
באזור המרכז.
בתי אבות ,בתי מלון ועוד.
מרכזים מסחרים (פריימן ,קרסו ,גבעת שמואל
ועוד).

מגמה חדשה

פילוסופיה

מעבר לתצורות חדשות בנוף ושימוש בתאורה
כמרכיב מרכזי כגון :קירות אקוסטיים מוארים,
גשרים להולכי רגל עם פסי אור ,שימוש בחומרי
הדבקה על שבילי עפר המשמשים שבילים
עיקריים בפארקים ושימוש דומה באיי תנועה,
שימוש יותר מוקפד בצמחיה חסכונית במים
לרבות שיטות אדריכליות המקטינות את שטחי
הדשא ,אולם לא מקטינות את תחושת המרחב
ועוד.

מה שלמדתי בתקופת עבודתי ביהלום-צור:
ליפא היה אומר "דבר פשוט" כשהכוונה היתה
השתלבות במקום תוך נגיעות מינימליות ככל
האפשר בטבע ,שימוש בחומרים טבעיים ,מעט
פרטים ובעיקר שמירת פורפורציות בין העשייה
האדריכלית והמטרה התכנונית,
למרות שרק כ 10%-מזמן התכנון מוקדשים
לתכנון צמחיה והשאר לטופוגרפיה ,שבילים,
קירות ,ריהוט גן וכו' ,בסופו של דבר הביטוי
המרכזי של הגן הוא הצמחיה וראוי שכולנו
נתעמק יותר גם בתכנון וגם בלימוד הצד הגגני
בכדי שגנים שהושקעה בהם מחשבה גננית
ואדריכלית ישמרו לשנים רבות ולא נגלה אחרי
מספר שנים מועט שהגן שתיכננו שונה.

על שולחן העבודה

סיפור

ראשון לציון  -שכונות הכוללות כ 6000-יחידות
דיור ,שני אזורי תעשיה :צפוני ומעויין שורק,
פארק האגם (אזור הסופרלנד) ופארק הנקיק ,קו
השפד"ן.
רחובות  -שכונות הכוללות כ 4500-יחידות דיור,
שתי הפרדות מפלסיות לרכבת ,שבילי אופניים,
מסלול ה B.R.T-ועוד.
שכונות מגורים פרטניות בפתח תקווה ,בנתניה
(עיר ימים) ,בקרית אונו ,בגני תקוה ועוד.
שכונות באשקלון ובלוד  -כ 9000-יחידות דיור
לרבות פארקים ,מבני ציבור.
בניני משרדים בת"א :רסיטל ,אליפלט ,הפניקס,
פסגות גן ועוד.

בעבודה על חוף גיא בטבריה ,תוכנן פיתוח סביב
המלון ופארק מים צמוד ונקבעה ישיבה לאישור
התוכנית בטבריה.
יצאנו בדרך לטבריה והסתבר שהתוכנית שהוכנה
אינה צבועה ויש חשש שהמזמין לא יבין אותה.
החלטנו לעצור בזכרון יעקב לקנות צבעים ותוך
נסיעה לאתר לצבוע את התוכנית.
הגענו בזמן עם תוכנית צבועה שאף אושרה
לביצוע .ועל זה נאמר שאף פעם לא מאוחר מדי
לתקן טעויות ,רק צריך לרצות...
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את עצמה מבלי לשלם על תוספת העבודה -
תקנה  ,89תוכניות השקיה ממוחשבות ,רשימות
צמחים משתנות מעיר לעיר ,תוכניות הגשה
(גרמושקה) לכל גן ,משרדי תאום שאינם
מתאמים ,קבלנים ללא ידע וחוסר איכפתיות.

תיסכול
הבירוקרטיה הבלתי נגמרת שכל הזמן ממציאה

מקור השראה
ספרות מקצועית ,אינטרנט והנוף הסובב אותנו,
אורבני או טבעי.

חלום
שמעשרות ההצעות לפרוייקטים שהכנו
בהתנדבות יצא אחד לביצוע.
פרויקט גדול שמשלב מים ,טופוגרפיה ואור.
שיהיה כח וחשק להמשיך במה שהתחלנו.

