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פגישה עם אדריכלית נוף ריקי מן
מראיינת :שרון חפר חייקין

אדריכלית נוף ריקי מן ,ילידת  ,1957בעלת
משרד משנת .1989

המשרד:
בדרך מטבריה לראש פינה ,ליד צמת עמיעד,
ביישוב כורזים ,פינה ירוקה ,בין מבנים המשקיפים
אל הכינרת.

תובנה:
"כאשר אנחנו מלווים פרויקט הנמשך זמן רב או
נפגשים עם פרויקט אותו תכננו לפני שנים רבות,
אנחנו רואים עד כמה השתנינו ,כאנשים.
ההשתנות שלנו כבני אדם משפיעה עלינו
כמתכננים .לפעמים זו הפתעה".

היסטוריה:
מאז הקמתו עוסק המשרד בעיקר בפרויקטים
ציבוריים מול משרד השיכון ,רשויות מקומיות
כמו טבריה ,צפת ומבואות חרמון ,חברת עמידר,
החמ"ת ואחרים.

סיפור:
"בצפת יש גן היסטורי ,שהוקם ע"י אוולינה דה
רוטשילד בשנת  ,1912עבור ביה"ח ליולדות
הנמצא בסמוך .במשך השנים הוקמה בו אנדרטה
לזכר הרוגי העיר במלחמות ישראל ,שטח הגן
כורסם והוא הוזנח .נפלה בחלקי הזכות להכין
לגן תוכנית שימור .ניגשתי למשימה בזהירות
רבה ,בדקתי בארכיונים וסקרתי תמונות .הגן
שוקם בקפדנות ,כולל חשיפת המדרגות
ההיסטוריות שכוסו במשך השנים בבטון .כעבור
שנה נדהמתי לראות את הגן מוזנח ,ללא זכר
לעבודה שהושקעה בו .ברוש בן  100שנה נעקר
בכדי לפנות מקום לשירותים ציבוריים והגינון
החדש נהרס כליל .כיום ,בשל לחצים של
תושבים ,נעשה לגן תכנון מחדש על מנת להפוך
אותו לגן משחקים עם מתקנים צבעוניים
ומשטחי גומי."...

תסכול:
"העבודה בפריפריה אינה פשוטה .את מיטב זמנך
אתה משקיע בצמצום ובהורדת עלויות".

מקור השראה:
מגמה חדשה:
בשנים האחרונות נוספה למשרד עבודה מול
הקרן לשיקום מחצבות ,תכנון עבור מע"צ (כיכרות
בכביש ורד הגליל-כורזים) ותפקיד של יועצת
לביטוח לאומי לפרויקטים בצפון" .העבודה עם
ביטוח לאומי ממלאת אותי סיפוק והנאה בגלל
הקשר עם משרדי מתכננים אחרים ,המעורבות
בתהליך התכנון ותחושת השותפות".
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"בעלי ,ד"ר אנדרו מן זכרונו לברכה .היה אקולוג
וגנן אשר עסק בשיקום נופים טבעיים ,יצירת
גנים מותאמים לסביבתם ושימוש בחקלאות
ביו-אורגנית .אישיותו המיוחדת ועבודותיו היו
ועדיין מהוות חלק חשוב מחיי ,ועקרונות מנחים
לעבודתי".

חלום:
"החלום הגדול שלי הוא זמן לציור ולטיול".
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