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אדריכלות נוף טוך סרגוסי בע"מ

צוות המשרד

המשרד
אנו עוסקים בקשת רחבה של פרויקטים ,אוהבים
את המגוון ומתייחסים ברצינות ובכבוד לכל
פרויקט :ליווי נופי לתוכניות מתאר של ערים וגם
של ישובים כפריים ,טיילות ושבילי אופניים,
תכנון שצ”פים ושמורות טבע ,תשתיות ואנרגיה
מתחדשת ועד לעיצוב פרטים ייחודיים בגוון
אמנותי.

היסטוריה
הקמנו את המשרד בשנת  1991כשותפות בינינו–
תמי וינר סרגוסי וטלי טוך .בשנים הראשונות
נדדנו עם המשרד מנהריה לכרמיאל ולקריית
טבעון 15 .שנים היינו בגבעת אלה במשרד שנהיה
קטן מדי ...לפני כמה חודשים עברנו בשמחה
למשרדנו החדש והמרווח במרכז קריית טבעון.

צוות המשרד
חשובה לנו אווירת השיתוף בינינו והתחושה
הטובה במשרד .ארוחת צהרים נערכת במשותף
כשסיפורים וחלוקת מתכונים מתבלים אותה.
אדריכלי הנוף במשרד בוגרי המסלול לאדריכלות
נוף בטכניון ומגיעים ממגוון מקומות – בית אורן,
נצרת ,גבעת אלה ,יודפת ,אלון הגליל ,חיפה
וקריית טבעון.
עובדים כאן איתנו אדריכלי הנוף עמרם ורדי,
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פארק מיחזור נחל אלכסנדר  -הדמיה

ותיק העובדים ,אנסאם קובטי-סאבא ,רעות
אביטל ,לי נצר ,סוניה שוסטר ,במשרת סטודנט
דניאל גרשוני ואסתי גרינברג ,מנהלת המשרד
(שאי אפשר בלעדיה).

על שולחן העבודה
בקצה המזלג :ליווי תב”ע של האזור הפתוח
ברביע של צומת מורשה עם מתקן לטיפול
בפסולת; פארק השירה  -פארק גדול בגולן
שהינו התגשמות חלום של ראש המועצה
האזורית גולן; שכונת הר כרמי בכרמיאל – תכנון
שאנו מלווים משלב התב”ע של  3,000יחידות
ועתה בתוכניות לביצוע עד רמת הפרטים;
“שכונת קרן קיסריה” באור עקיבא – שכונה
שנגזרה מתוכנית המתאר שליווינו ותכנונה
מתבסס על פארק לינארי שנותן פתרון לניקוז
ולנגר .שיקום הר זבל ונחל אלכסנדר והפיכתו
לפארק מיחזור ליד קלנסווה.

שיאי גינס
האיטיים ביותר :תכנון תב”ע למחצבת בנימינה
–  22שנים .תב”ע לשכונת הר כרמי בכרמיאל –
 20שנים.
המהיר ביותר :בית-ספר בני יהודה – כשנה וחצי
מתכנון ועד לסיום ביצוע ,בזכות מועצה אזורית
גולן.

תסכול
לא מאמינים בלהיות מתוסכלים.

פילוסופיה
“עלינו להיות השינוי שאנו רוצים להיות בעולם”
 -מהאטמה גנדי.

מקור השראה
החיים .התבוננות בטבע .דנציגר .יונג .אלברט
שוויצר .הלן קלר .הדאלי למה .ויקטור פרנקל.
ילדינו.

מגמה חדשה
משני הקצוות – מצד אחד פרויקטים של שימור
וארכיאולוגיה ובצד השני פרויקטים חדשים
בניחוח “תכנון ירוק” :ניקוי הקישון ונפתול
הקישון ,טורבינות רוח ,אתרי מיחזור פסולת,
תחנת כוח גז ,אגירה שאובה ,תאים פוטו-
וולטאים מעל בריכות דגים.

חלום
אנו חולמים להיות חלק מצוות בינלאומי של
אדריכלי נוף ומתכננים העוברים מארץ לארץ
ומשתפים פעולה למען ׳ריפוי’ ותכנון מיטיב
לאדם ולאדמה.

