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משרד ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ
היסטוריה

מגמה חדשה

מקור השראה

לפני  30שנה (בדיוק!  )1986שלוש שותפות ,בצעד
לא שיגרתי ,הקימו משרד אדריכלות נוף.
עליזה ברוידא ,תמר דראל ,רות מעוז ,צעדו יחד
עשור פורה של שותפות ואז תמר פרשה לטובת
הובלת אדריכלות הנוף בכביש  .6עליזה ורות
ממשיכות בדרך מרתקת ומנהלות את המשרד
ויוצרות ביחד מאז ועד היום.

כיוון אקולוגי – פרויקטים שמקבלים "תקן ירוק",
מהפך באופן שתילת עצים ברחובות ,הטמעת
נושא נגר עילי ,שיקום אתרי פסולת; וגם כיוון
חברתי  -תכנון שכונות מגורים צפופות של "דיור
למשתכן" ,בלי לוותר על איכות הסביבה והמרחב
הציבורי.
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סיפור
צוות המשרד
עליזה ברוידא ,רות מעוז – שותפות.
שלומית זילברמן ,משה דאלי  -עמיתים.
נטליה פיודונין ,דנה אלשטיין ,אהרונה תגר ,ירדן
מנלסון ,קרן אהרונסון ,צחי קויפמן .מיכל וולף -
מנהלת המשרד .שילה קם  -מנהל כלכלי.

"עסק של נשים":
כשרק הקמנו את המשרד חוקי מס ההכנסה היו
כאלו שהדיווחים הלכו לפי שם הבעל ,ולכן
בעסק של שלוש נשים ,הבעלים קיבלו הביתה
את דוחות מס ההכנסה והיו צריכים לחתום
עליהם ...לא ברור אם בגלל המחאה שלנו ,אבל
החוק שונה אחר כך.

על שולחן העבודה
מבחר פרויקטים מים המלח בדרום ועד נחל
הקישון בצפון .מגוון גדול של פרויקטים שונים
זה מזה.
פארק חופי בבת ים עם הר פסולת לשיקום
בליבו ,טיפול במצוק הימי באשקלון" ,מרכז
המדיה" בראשל"צ ,פארק הוואדי ברהט ,מגוון
ביולוגי בפארק אריאל שרון ,מתחם סומייל בתל
אביב ,חופי ים המלח ,מכללת סמינר הקיבוצים
בתל אביב ,מתחם  – 3700מתחם המגורים הגדול
הבא בגבול הצפוני של תל אביב ,שכונה גדולה
ברמב"ש ,שכונה חדשה בראשל"צ ,שביל נחל
הירקון ברמת גן ,כביש  6דרום ,ועוד הרבה
הרבה...

תיסכול
קושי למצוא עובדים ,פער בין תכנון וביצוע ,לחץ
בלתי פוסק ,פער בין עבודה להכנסות...

פילוסופיה
להתחיל כל פרויקט מחדש כאילו הוא הראשון...
ללמוד את המקום ואת הבעיה – ולנסות ולמצוא
פתרון שמתאים ספציפית אליו .להתלהב...
להמציא ,לחדש ולא לשעמם את עצמנו ...לשתף
את הצוות בהליכי תכנון של כלל המשרד ולא רק
במה שהם עובדים עליו ולהיות פתוחים לרעיונות
מאתגרים ודעות חדשות.

מעט המחזיק את המרובה...
לפעמים ההשראה באה דוקא מפעולה הנדסית
– כמו למשל חפירה לצינור ביוב במדרון יפו,
שהוביל לעבודות עפר ענקיות ,ולפעמים
ההשראה באה ממשהו חיצוני  -תכנית רדיו על
השפה העברית ,שהושמעה ברדיו בזמן
שחיפשנו השראה לפארק חדש בראשל"צ.
להקשיב לטבע וללמוד ממנו – בפארק רדינג
היה "טבע" שהתפתח בינות לגרוטאות ועזובה
ובהשראתו פיתחנו באותו מקום ממש פארק
חופי "שמורת טבע" בו עשינו כדי לשמר ולהעצים
צמחיית חולות וחוף ים שהולכת ונכחדת .לתת
כבוד למקום ולנסות לא לכפות עליו את מה
שהוא לא רוצה להיות.

חלום
להמשיך ליהנות מהעבודה אבל בהרבה פחות
שעות...
להפסיק להילחם ולהאבק על מקומנו כאדריכלי
נוף ושיהיה הרבה יותר זמן לתכנן וליצור.

