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משרד אמיר מילר אדריכלי נוף
המשרד
אמיר מילר אדריכלי נוף בע”מ
ויצמן  ,30תל אביב (הבניין הישן של תיאטרון בית
לסין סמוך לכיכר המדינה).

היסטוריה
המשרד הוקם בשנת  2000לאחר למעלה מעשר
שנות עבודה במשרדים שונים בארצות הברית
ובישראל וביניהם משרד תכנון נוף .במהלך
השנים שיתפנו פעולה עם אדריכלים ואדריכלי
נוף שונים .זכורה לטובה העבודה עם אדריכל
איתן עדן ואדריכל רמי אייזנברג בתחרות
הבינלאומית לשיקום אתר הפסולת בחירייה
בשנת .2005

צוות המשרד
אמיר מילר אדריכל נוף ,עינת רוט אדריכלית נוף,
נעה טל אדריכלית נוף.

על שולחן העבודה
מרכז קהילתי עיר ימים  -נתניה; מרכז קהילתי
קריית השרון  -נתניה; מתחם מטעמי תימן -
רחובות; נת/545/א’ שכונת מגורים  2100יח”ד,
נתניה; גן טכנולוגי  -נצרת; שצ”פ שכונת גוגנהיים
 קריית גת; יעוץ לשיקום נופי של תשתיות -ועדה לתשתיות לאומיות.

מגמה חדשה
כמשרד הנותן פתרונות על בסיס רב-תחומי
באדריכלות נוף ועיצוב סביבה ,אנו מתמחים
בפרויקטים הדורשים התערבות במרקם קיים
המחייב ניתוח מעמיק של אופן השימוש במקום,
הצרכים הקיימים של האוכלוסייה והסביבה.
מגוון הפתרונות התכנוניים והעיצוביים שלנו
מאפשרים יצירת מרחב הנותן מענה לצרכים
מידיים מחד גיסא ומענה לצרכים עתידיים
(ולפעמים בלתי צפויים) מאידך גיסא.

סיפור
בשנת  2006הצטרפנו לצוות התכנון של קווי הגז
הצפוניים לתכנון השיקום הנופי לכל אורך
התוואי (כ 60-ק”מ בתוואי שטח משתנה).
פרויקטים מסוג זה פוגעים בנוף בעיקר בזמן
העבודות להנחת הצנרת ולמרות שזהו מצב
זמני ,הנראות של הפגיעה מייצרת התנגדות
נחרצת מצד הארגונים השונים האמונים על הגנת
הסביבה .מיד בתחילת העבודה התברר לנו כי
הפתרון המועדף על מזמין העבודה איננו בהכרח
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הפתרון המתאים מבחינה סביבתית וציבורית.
גייסנו את מכלול הקישורים הסביבתיים שלנו
והצענו מגוון פתרונות ,בחלקם נקודתיים
ובחלקם כוללים על מנת למתן את הפגיעה בנוף
ואף הסתייענו בארגונים הירוקים לתמוך
בקידום הפרויקט .כבר בשלב מוקדם בתהליך
התכנון נתבקשנו לבדוק את תוואי העבודות
ולתת המלצות פרטניות לגבי שיטות העבודה
להנחת הצנרת ,וכמובן לשיקום הנופי בתום
העבודות .עם תום העבודות בשנת  ,2010כמעט
ולא ניתן היה להבחין בתוואי הצינור בשטח.
הפרויקט הפך לסטנדרט חדש של שיקום נופי
לתשתיות תת-קרקעיות.
בעקבות הפתרונות שהצענו לשיקום הנופי של
קווי הגז זכינו במכרז לייעוץ לוות”ל בשיקום נופי
של תשתיות קוויות.

פילוסופיה
כפועלים במרחב הציבורי ,אנו רואים את
תפקידנו כנאמנים של האינטרס הציבורי
המופקד על יצירת מרחב אינטגרטיבי המאפשר
מגוון שימושים העונים על צרכי המשתמשים
והציבור .על פי גישה זו ,אדריכל הנוף הוא
האינטגרטור המשלב בצורה מיטבית את מגוון
הרצונות ,הצרכים והשימושים במרחב הציבורי.
על כן פרויקט טוב נותן מענה נאות לצרכים
האמתיים של המשתמשים והציבור למרות
מגבלות תקציב ,קנה המידה או ההיקף.

תסכול
גרסאות שונות של אוטוקאד שלא מתכתבות
אחת עם השנייה ,אדריכלים שלא עובדים
ב ,UCS-מה זה לכל הרוחות FATAL EROR,
 zoom+allולך תחפש...

מקור השראה
סך כל הלימודים באוניברסיטה  -אינטגרציה של
לימודי סביבה ושימור טבע והרצון להביא אותם
לשימוש של בני אדם .ספר על ארכיטקטורה של
ציפורים וחרקים הבוחן את התאמת הקינים
לצרכים המיוחדים של בעלי החיים שבונים
אותם.

חלום
אמיר  -לפתוח חנות מוצרי גלישה במאווי,
עינת  -להקים חווה חקלאית אקולוגית,
נעה  -לבקר בשמונים מדינות לפני גיל שמונים
(נותרו עוד ארבעים).

