גן כיס | ביקור קצר במשרד אדריכלות נוף

דן צור  -ליאור וולף אדריכלי נוף בע"מ
צוות המשרד
בוס גבוה  -ליאור וולף
אדריכלי נוף  -ריטה רייכלין גרובמן ,בהא מילחם,
מריה יופן סמואל ,סיון מדינה ,יפעת סופר ,מור
פחימה ,טלי וקסלר ,בר וולקוביץ' אמיר ,נמרוד
שמר ,ויקי כהן ,אורה חכם רפאל ,פנינה לוי,
עופרי חוטה ,מיכל שובר
מזכירה  -מיכל פוטש המיתולוגית

המשרד
במקום קסום ,שנקרא לו הרצליה פיתוח ,בין ים,
גלים ו ,SKY-מעל פסיפס משתלבות ובטון
אדריכלי ,בבית אקרשטיין כניסה ב' ,קומה ,2
שוכנת לה מכונת קפה מדהימה ומסביבה כמה
אדריכלי נוף.

היסטוריה
משרדנו נוסד בשנת  1953על ידי אדריכלי הנוף
ליפא יהלום ודן צור ועוסק למעלה משישים שנה
בתכנון נופי הארץ .בשנת  ,1998ביום העצמאות
החמישים למדינת ישראל ,נבחרו יהלום וצור
לחתני פרס ישראל בתחום אדריכלות הנוף.
בשנת  2006החלה השותפות דן צור-ליאור וולף
ובשנת  ,2010עם פרישתו של צור ,הועבר השרביט
לליאור וולף ,אשר היה לבעלים החדש של
המשרד .בעבודתו משלב ניסיון תכנוני ומקצועי
רב יחד עם רוח צעירה ורעננה.

מעלה היובל ,מכון ויצמן רחובות

ליאור הינו ממשיך החזון ,בתרגום הרוח אל
המעשה ,דרך חיפוש מתמיד אחר התחדשות
ביצירה ,ופתיחות לחידושים המתעוררים חדשות
לבקרים בתחום.

על שולחן העבודה
חורשת טל ,הסחנה ,בקעת הקהילות ,יד ושם,
מכון וייצמן ,קבר בן גוריון ועוד רבים אחרים  -הם
האייקונים שתרמו מייסדי המשרד לנופי הארץ
ולתולדות אדריכלות הנוף בכלל .משם ,תוך
צמיחתן המואצת של הערים ובגלגול הדורות
המשרדי ,מוצא עצמו משרדנו עסוק בתכנון
פארקים עירוניים ,רחובות ושדרות ,מתחמים
עירוניים והיסטוריים והשרשת מגדלים לרחוב.
פארק כפר-סבא וספורטק הרצליה ,רחוב
שינקין (ת"א) ומדרחוב רוטשילד (ראשל"צ),
פארק שרונה והליווי המתמיד של מכון וייצמן,
מתחם השוק הסיטונאי ומגדלי אלרוב ועוד רבים
אחרים.

פילוסופיה
בעינינו תפקיד אדריכל הנוף הוא לחנך ,לא
במילים ,אלא ביצירה ובדוגמה אישית וצניעות,
להוביל ולהשפיע על תהליכים רחבים ומגמות
עיצוביות .אנו משתדלים לחדש ולהתאים בכל
פרויקט את הסגנון העיצובי ,תוך השתלבות
בגישות עכשוויות.

מגמה חדשה

סיפור

ליפא היה איש רוח ,הוגה דעות ,בעל יכולת
התבוננות באדם ובטבע .דן הוא איש מעשה,
היודע לתרגם רעיונות מופשטים למציאות,
בחומרים של אדמה ,אבן וצמחיה ,יוצר הרמוניה
ומקצב.

ביקורה של מרתה שוורץ במשרדנו החל כיומיים
קודם לכן ,בסידור ,ארגון ,ניקיון וצחצוח (מאוד
לא אופייניים) בכל שולחן ופינה .וכשלבסוף
הגיעה הגברת ,כולנו ישבנו בהתרגשות וציפייה...
היא הביטה סביב ואמרה" :כל זה לכבודי או
שאתם לא עובדים עם סקיצות?"

תסכול
למה אי אפשר שהפרויקט יראה בדיוק כמו
הסקיצה הנבחרת? כמעט אותו אותו דבר?
דומה? מזכיר? ברמיזה תמתית קלה?

חלום
תכנון פארק עירוני על גגות העיר ,תכנון בית
מלון יוקרתי בקריביים ,תכנון פארק אולימפי
בישראל ,תכנון חוות נופש תת ימית ותכנון כפר
מרגוע למנהלי פרויקטים ויזמים לחוצים.

