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משרד ענת שדה אדריכלות נוף
הצוות
במשרד שלושה שותפים:
תומר גולדשטיין ,אדריכל שעבר מזמן הסבה
לאדריכלות נוף
מיכל מורד ,אדריכלית שעברה לא מזמן הסבה
לאדריכלות נוף
ענת שדה ,אדריכלית נוף ואגרונומית ותיקה

היסטוריה

מימין לשמאל :יעל ,מיכל ,תומר וענת.

המשרד הוקם על ידי נורית אבני וענת שדה,
יוצאות משרד אהרונסון (נורית  5 -שנים ,ענת -
 )15תומר הגיע מאותו משרד זמן קצר לאחר
מכן .לפני כשנה נורית פרשה מהמשרד ועזבה
לטובת עיסוקים אחרים ,ובמקומה הצטרפה
מיכל .כולנו שותפים שווים .עד לא מזמן עבדה
אצלנו יעל וזנה ,סטודנטית מבצלאל.
ענת משמשת גם כיועצת נוף לוועדה לתשתיות
לאומיות בשמונה השנים האחרונות.

מזרקה מוזיקלית תיירותית באילת ועד תיקי
תיעוד בקיבוצים...

סיפור
לאחרונה נבחרנו על ידי משרד הבטחון לתכנון
נוף חלקת גדולי האומה בהר הרצל .התברר שיש
כבר קונספציה מאושרת שאיננה מתחשבת
בעשרות העצים הבוגרים הקיימים באתר,
ביניהם עצי ארז גדולים ומרשימים .משהסתבר
למזמין העבודה שאיננו מוכנים לתת יד לעקירת
עצים קיימים ,פוטרנו מהפרויקט .העדפנו להיות
נאמנים לעקרונותינו ,ולו במחיר של ויתור על
פרויקט יוקרתי.
אנחנו מקווים שמי מעמיתנו שיבחר להשתתף
בפרויקט במקומנו ידע להגן על עצים אלה
שהצלו ומצלים עד היום על המבקרים בחלקת
גדולי האומה ,ונותנים לה את אופייה המיוחד.

תסכול
המשרד
בסמטאות הציוריות של עין כרם .הוראות הגעה:
תחנו על יד עץ התות ,סמטה מימין למכולת,
הולכים עד חלון בולט לסמטה ,יורדים במדרגות
עד הפרגולה עם הגפן והשולחן הירוק ,הקיפו
את הבית מצד שמאל .מעבר ברוחב חצי מטר-
אנחנו במקום? כן תמשיכו ,עוד מדרגות -
והגעתם...

על שולחן העבודה

בגן לאומי עמק צורים.

המשרד מצטיין בהיותו מגוון במיוחד בתחומי
פעולתו.
 הפארק המרכזי באילת תשתיות כגון תמ"א למחצבת נשר רמלה,קטעים בכביש  6ובמסילה לאילת
 שכונות מגורים ברמת בית שמש ,צהלה ונווהנוף בירוחם .המרחב הציבורי בישוב הר אדר
ובשכונת זכרון משה בירושלים
 מתחמי בינוי בירושלים  -גני ציון ,הרב קוקומתחם המקשר
 שביל אופנים סובב ירושלים התחדשות עירונית בשכונות ירושלים  -קרייתיובל ,עיר גנים ,קריית מנחם ,גילה וצור באהר
 חניון בני ציון ביער ירושלים ושצ"פ בהרצליהבנוסף אנו עוסקים בתחום השימור בהכנת תיקי
תיעוד.

תכנון שצ"פים בטופוגרפיה תלולה ,שכמעט לא
משאירה אפשרויות ,פרויקטים עם מעט תכנון
והמון ישיבות ,ביצוע שאיננו דומה לתכנון ועוד
ועוד...

פילוסופיה
אנו דוגלים בתכנון צנוע ובר-קיימא שאינו
מתחרה בסביבה הקיימת אלא משתלב בה
ומעצים אלמנטים נבחרים ממנה .שימוש
בחומרים פשוטים ואיכותיים ובעיצוב נקי ונטול
אגו .כל זאת לרווחת ציבור המשתמשים.
בשטחים בנויים הפרויקט צריך להיות פשוט
ונהיר לציבור המשתמשים ,ולתרום ערך מוסף
לסביבתו.
בשטחים פתוחים פרויקט טוב הוא כזה ,שקשה
לאדם המתבונן בו להבחין מה בוצע באופן
מלאכותי ומה טבעי ,ואיפה עובר קו התפר
ביניהם.

מקור השראה
כל הסובב אותנו  -אופי הנוף ,תרבות במובנה
הרחב ,עבודות של קודמינו .בהזדמנות זו עלינו
לציין את ההשפעות שספגנו במשרד שלמה
אהרונסון ,שהיה ללא ספק בית ספר מצוין
בתחילת דרכנו כאדריכלי נוף.

חלום
מגמה חדשה
ברכות שכשוך מונגשות בפארק הבשור.
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אדריכלות נוף

כדרכנו  -ממשיכים בכל הכיוונים :החל מתכנון
הסטה לנחל איילון באזור מחצבת נשר ,דרך

פרויקט אורבני משמעותי עם מזמין אינטליגנטי
ובעל אמצעים שיאפשר תכנון חדשני ונכון.
קבלן ביצוע מצוין וקרן תחזוקה לאורך זמן...

