גן כיס | ביקור קצר במשרד אדריכלות נוף

צ׳סלר סולומון אדריכלות נוף
אדר’ נוף שירי סולומון

המשרד
ממוקם במושב המקסים עין ורד ,בבית ציורי עם
חצר פורחת שאנו מטפחים ועצי פקאן שופעים
בחניה.
אחרי שנים של עבודה הרחק מהבית ושעות רבות
של נסיעות ברכב ,לפעמים מאות קילומטרים ביום,
בחרנו לשכור משרד במרחק שלוש דקות מהבית.
ולמרות שהמיקום רחוק מעט מלב המטרופולין,
אנחנו שמחים שהוא מאפשר לנו סביבת עבודה
שהיא "אי של שפיות" ומקום של השראה גדולה
ליצירה באווירה נעימה ורגועה ,עם ציוץ ציפורים
ברקע.
את חלל העבודה אנו חולקים עם משרד לעיצוב
פנים שמכניס לחיינו הרבה צבע ,הומור וטעם
משובח.

היסטוריה
המסלול המקצועי בדרך להקמת המשרד היה
מעניין ,מאתגר ולא בדיוק שגרתי .לאחר עבודה
במשרדים שונים כאדריכלית נוף וכראש צוות
תכנון ,עסקתי מספר שנים גם בניהול פרויקטים -
בתיאום ,תכנון ובפיקוח בשטח.
אני בטוחה שהרקע בניהול פרויקטים העשיר
והרחיב את יכולותיי כאדריכלית נוף .ויותר מכך,
רואה הזדמנות וזכות לכל מי שעוסק בתכנון
להתנסות בעשייה תכנונית מעברו השני של
שולחן התכנון ,ולהסתכל על דברים מנקודות
מבט שונות ורחבות.
המשרד אימץ ראיה רחבה הכוללת בין היתר,
הבנה עמוקה יותר של שיטות בניה ,אתגרי
אחזקה ,כלכליות וכדאיות לצד תפישות נופיות,
סביבתיות ואסתטיות.

צוות המשרד
המשרד בצמיחה איטית ועקבית כל הזמן.
לאחרונה גייסנו כוח אדם ואנחנו עדיין מחפשים
לקלוט אדריכל/ית נוף נוספ/ת ,אולם ,קשה
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לגייס עובדים בתחום ,הלוואי ויותר אנשים יפנו
ללימודי אדריכלות נוף בארץ .מאוד כיף לנו ביחד
ומרגישים כמשפחה .תמיד מונחים על הדלפק
קפה טוב ,עוגיות טעימות ועציץ פורח.
כחלק מתפישת העולם שלנו ,המשרד בחר
לשתף פעולה עם משרדים ותיקים ומנוסים
במגוון פרויקטים .אנו מאמינים שבהפריה
הדדית ,מציאת אינטרסים משותפים ,ובעיקר,
ביכולת ללמוד כל יום ממישהו אחר ומנקודת
מבט אחרת ושונה ,יש יתרון גדול! וזו דרך
נהדרת לצמוח ולהתבגר במקצוע.

על שולחן העבודה
תב"עות לפינוי-בינוי בתל אביב ובאור עקיבא,
תוכניות מפורטות למתחמי מגורים בפלורנטין
וביד לבנים ,שכונות מגורים בכפר יונה ,הוד
השרון ורחובות ,מרכזי עסקים ומסחר בפתח
תקוה ובפרדס חנה ,בית ספר ביוקנעם,
פרויקטים תשתית גדולים בדימונה ובקריות
ובמסילת העמק ,מרכז לוגיסטי בגזר ,שצ"פים
שונים בבית דגן ובצורן ,תוכנית אב לחניה
בירושלים ,פיתוח ייחודי במסגרת תמ"א 38
בחיפה ובתל אביב...
הפרויקטים ברמות תכנון שונות ובהיקפים שונים
מאוד .פרויקטים לאומיים גדולים לצד אתגרים
"בוטיקיים" יזמיים קטנים .עובדה המאפשרת
גיוון ועניין בעשייה היום יומית שלנו.

מקור השראה
כמו רובנו ,גם אנחנו מתרשמים מפרויקטים
“סקסיים" גדולים ועתירי תקציב וגם לנו כמובן
יש תיקיה במחשב עם תמונות השראה
מפרויקטי דגל שונים בעולם של אדריכלים
מפורסמים .אבל ההשראה הגדולה ביותר נמצאת
בשבילנו דווקא במקומות הקטנים בהם החלטה
פשוטה ומדויקת שהתקבלה הפכה את המרחב
הציבורי לנעים ,נגיש ומזמין יותר .כי זו תמצית

הסיפור .וזה יכול להיות אפילו בבחירה למקם
ספסל בודד מתחת לעץ או בהחלטה אמיצה
לצמצם מעט את הכביש בשביל שתיווצר רחבה
קטנטונת בפינת רחוב ...אלה המקומות שבהם
אנחנו מבינים כמה חשוב להמשיך לרצות ולנסות
לשפר את הסביבה הבנויה שלנו ובכך את איכות
החיים שלנו.

קולגות
את לימודי אדריכלות הנוף האינטנסיביים
בטכניון סיימנו יחדיו קבוצה מגובשת של חברים.
אנו נפגשים ומתייעצים רבות עד היום .ושואבים
הרבה ידע ,כוח ומוטיבציה זה מזה.
מדובר בקבוצה איכותית של אנשים מוכשרים
וחכמים ,שרובם נמצאים היום במקומות מובילים
ומשפיעים ,הן כשכירים והן כעצמאיים באדריכלות
נוף ,ועושים עבודה מעוררת השראה.
אנו מאמינים שכל פרויקט מוצלח באדריכלות
נוף הוא הצלחתנו .וגאים בעשייה ובתרומה
המוערכת של חברינו למקצוע.

מגמה חדשה
אחד הנושאים שאנו עובדים עליו ומקדמים
בימים אלו במשרד הוא נושא הגגות הירוקים.
מדובר בעיקר בפרויקטים של בנייה מרקמית,
המאפשרים לנצל שטחים גדולים על הגגות
לטובת חיי קהילה פעילים ,מוגנים ואיכותיים.
מצאנו פתיחות גדולה מאוד לנושא בעיריית תל
אביב ויחד עם משרדי אדריכלות מובילים ,אנו
חוקרים את היבטיו ברמות שונות -אדריכלית,
סביבתית ,חברתית והנדסית .אנו בטוחים שקרוב
היום בו גגות ירוקים אמיתיים ופעילים בערים
יהפכו לדבר מובן מאליו.

חלום
להמשיך לחיות ולעבוד במדינה הזו ,שאנו כל כך
אוהבים עוד שנים רבות ,אבל קצת יותר בקלות...
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