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מנעד הוא טווח הצלילים הדרוש בכדי לבצע יצירה.
ידידינו
אנו שמחים לבשר על הקמת מ נ ע ד המאגד למרחב יצירה משותף את משרד תכנון נוף
בע"מ ,אדריכלי נוף ומשרד יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ.
משרד "תכנון נוף בע"מ ,אדריכלי נוף" החוגג בימים אלו  40שנה להיווסדו ]מיסודם של :צבי
דקל ,יוסף סגל ואורי מילר[ פועל במגוון רחב של תחומי אדריכלות הנוף והעיצוב העירוני בכל
רמות התכנון – תכנון בקנה מידה מתארי ,מחוזי ,תכנון של פארקים מטרופולינים ,תכניות אב
ותכניות מתאר מפורטות ,תכניות לביצוע של גנים ,פארקים טיילות ומרחבים ציבוריים וכן
חשיבה תאורטית הבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,בקידום הנחיות לאומיות לתכנון הרחוב העירוני.
משרד "יאיר אביגדור  -אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ" שהוקם לפני כ 20 -שנה ,עוסק
במגוון רחב של פרויקטים ,בעיקר בתחום העיצוב האורבאני ,הכנת תוכניות מתאר עירוניות
ומפורטות ,מסמכי מדיניות ,תכניות התחדשות של מרקמים עירוניים ותכנון המרחב הציבורי.
השילוב בין שני המשרדים ,החל בדיאלוג מקצועי לפני למעלה מעשור והפך לשותפות בין
המשרדים בשנת .2008
שילוב התחומים – אדריכלות נוף ,תכנון ועיצוב אורבאני ,הבא לידי ביטוי במנעד ,מבטא את
תפיסת עולמנו שלפיה יצירה במרחב העירוני ,בכל קנה מידה מחייבת אינטגרציה של נקודות
מבט ותחומי ידע כך שהתוצאה עולה על סך מרכיביה .אנו מאמינים שהמרחב הציבורי מחייב
חשיבה רב-תחומית שמטרתה לממש את הפוטנציאל הטמון במפגש שבין אדם ,תרבותו
והסביבה הטבעית או האורבאנית שבה הוא חי.
שילוב התחומים כמו גם השילוב האנושי והמקצועי של צבי דקל ,שלומי זאבי ,יאיר אביגדור
והצוות המונה היום למעלה מ  20אדריכלים ,אדריכלי נוף ומתכנני ערים מאפשר חשיבה
יצירתית תוך איגום משאבי ידע ותחומי ענין .על מנת לתת מענה הולם לכל צרכי תהליך
התכנון ,נותן משרדנו גם שרותי ניהול תכנון לאותם הפרויקטים המתוכננים על ידנו .אנו בטוחים
ששילוב זה ,יוביל לפתרונות מיטביים ליצירת מקומות  ,נופים וערים לטובת בני האדם להם
אנו מתכננים ,תוך התחשבות מיטבית בסביבה ,במרקם האנושי ובערכי השימור של הנוף
והסביבה הבנויה.
את מכלול העבודות של מ נ ע ד ,אלה המאפיינות את הראייה המשולבת של שני התחומים,
]כמו גם אלה שתוכננו בעבר על ידי המשרדים בנפרד[ ,ניתן לראות באתר החדש שלנו
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