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ע.ד. אדריכלי נוף – פרופיל המשרד

ע.ד. אדריכלי נוף – משרד לתכנון נוף המשלב עיצוב עכשווי תוך כיבוד רוח התרבות והמורשת  
המקומית ומחויבות עמוקה לפיתוח בר קימה ולשמירה על הסביבה הטבעית.

המשרד הוקם בשנת 2012 על ידי שני אדריכלי נוף בעלי ותק של יותר מ- 20 שנות ניסיון, 
צוות המשרד כולל:

 
מיכאל עוזרמן – בעל תואר M.A מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה לגיאוגרפיה 

בתחום תכנון עירוני ואזורי, ותואר ראשון באדריכלות נוף מטעם אוניברסיטת Michigan State , ארה"ב. 
בשנת 2012 השתתף בקורס בנייה ירוקה מטעם המועצה הישראלית לבניה ירוקה והוסמך על ידי מכון 

התקנים כמלווה בנייה ירוקה  לפי ת"י 5281.   

מיכאל דואני – מוסמך הטכניון בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים במגמת אדריכלות נוף, ובוגר 
המכללה לאומנויות בבולוניה, איטליה.

גלאור טל - בעלת תואר B.S.C במדעי החיים מטעם אוניברסיטת בר אילן. בוגרת מצטיינת מטעם 
מכללת אורט כפ"ס במסלול הנדסאי אדריכלות נוף.

ענבר בארי - הנדסאית אדריכלות נוף, מכללת אורט כפר סבא.

נורית זאולר – הנדסאית אדריכלות, בעלת ניסיון רב בתכנון צמחייה והשקיה מלווה כיועצת חיצונית 
את מרבית הפרויקטים במשרד בתכנון השקיה.

המשרד עוסק בעיצוב ובתכנון במגוון רחב של פרוייקטים וברמות שונות של מורכבות:
עיצוב המרחב הפתוח סביב מבני חינוך, מבני ציבור ומבני מגורים.

ליווי ת.ב.ע ותכנון מפורט לשכונות מגורים במרחב העירוני והכפרי.
עיצוב פארקים, גנים ושטחים ציבוריים ברמות שונות.

פרוייקטים בתחום התחבורה והתשתיות כגון תכנון ועיצוב פרוזדורים נופיים לאורך כבישים  ראשיים, 
במחלפים ומסילות ברזל.

פרוייקטים בעיצוב אורבני ובהתחדשות המרחב הציבורי.

תהליך העבודה במשרד:
העבודה על פרויקט במשרד מתחילה בדיאלוג עם המזמין ועם הסביבה ליצירת הליך תכנוני אחראי 

תוך הקפדה על תקני התכנון והבניה ומתן מענה יצירתי ואסתטי לשביעות רצון המזמין.
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תקציר קורות חיים - מיכאל דואני

השכלה אקדמית : 
1985-1989:    הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל - הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, תואר B.A באדריכלות נוף.

1992-1994:    המכללה לאומניות בולוניה, איטליה - הפקולטה לאומניות היפות, דיפלומה בתולדות האומנות.

1992:              רשם בפנקס האדריכלים והמהנדסים רישיון מס' 73550

ניסיון מקצועי :
1989-1995 איטליה:  שיתוף פעולה במסגרת כ-freelancer עם מספר משרדי תכנון מובילים.

1995-2011 ישראל:   "איזי בלנק אדריכלי נוף בע"מ", אדריכל נוף בכיר וראש צוות תכנון המרכז ציוותי עובדים במשרד.

החל מ - 2012:           שותף במשרד ע.ד. אדריכלי נוף

      
פרוייקטים נבחרים באיטליה :

מילאנו נאפולי: רכבת מהירה מקטע בולוניה פירנצה – סקר להשפעה נופית ב-9 תחנות והצעות לשיקום נופי.

אנקונה )Citta di Ancona(: מערכת שטחים פתוחה הכולל פארק עירוני, גנים שכונתיים, מעברים ציבוריים ועיור העיר.

ג'זנה )Comuna di Cezena(: פיתוח עבור דיור מוגן לקשיש וקומפלקס מרחצאות.

רוונה )Comuna di Ravenna(: שימור ושיקום של מבנה וגן היסטורי C.I.R di Marina di Ravenna תוך הפיכתו למלון דירות. 

עיריית פאבולו )Comune di Pavullo(: תחרות עבור שיקום ופיתוח של פארק עירוני של ארמון העיר משולב בתכנית אב 

                                                                    לפארק טריטוריאלי עם אטרקציות נופיות – מקום שני וציון לשבח.

פרויקטים נבחרים בישראל :
תכנון פארקים עירוניים: מודיעין - עמק איילון.

                                      רמלה - פארק המסילה ופארק נווה דוד הישנה.
.D-ו  B אלעד - מערכת שטחים פתוחים ברובעים                                         

                                         מודיעין עלית - פארק מרכזי וטיילת העיר.

תכנון נוף לבתי ספר וקריות חינוך: פתח תקווה- בי"ס אחד העם, בי"ס גולדה, בי"ס אם המושבות.

                                                          אשדוד - בי"ס מקיף ט, בי"ס מקיף ח, בי"ס מקיף ז.

תכנון נוף לשכונות מגורים: רמלה – שכונת מצליח.

                                               רחובות - גינות סביון. 

                                              נגבה – הרחבה קהילתית.

תכנון נוף למבנים ציבוריים ומבני מסחר:  בני ברק – מדרחוב ויטה וקונקורד.

                                                                      מודיעין – מבני משרדים, מרכז מסחרי מודיעין סנטר.

                                                                      ראשל"צ – השפ"דן, מרכז מבקרים.

תכנון וליווי , מתאר, בניין, עיר ותב”ע:  

משרד השיכון -

הר חומה     - 1,200 יח”ד בטיפוסי בנייה שונים, מבני ציבור ושטחים ציבוריים. )שיפוע 25%-10%(.

הכנת תב”ע, תשריט, ניספחים ותקנון. כולל בינוי לביצוע.

סטטוס - מאושר. 

C
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אדם גבע בינימין - 1,300 יח”ד בטיפוסי בנייה שונים, מסחר ותעסוקה, מבני ציבור ושטחים פתוחים )שיפוע 27%-10%(. 

הכנת תב”ע, תשריט, נספחים ותקנון, כולל בינוי לביצוע.

סטטוס - מאושר חלקית. 

מוריה, חברה לפיתוח ירושלים -

רמת שלמה - 1,960 יח”ד בטיפוסי בנייה שונים. מסחר, מבנה ציבור ושטחים פתוחים )שיפוע 22%-10%(.

הכנת תב”ע, תשריט, נספחים ותקנון, כולל בינוי לביצוע.

סטטוס - מאושר.

קורסי הוראה :
החל מ-2011: מכללת אורט כפר סבא,הנחיית פרויקט  גמר במסלול הנדסאי נוף וכן קורס מן המניין.

שפות : 
 עברית – שפת אם. אנגלית – שוטפת. איטלקית – שוטפת.
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תקציר קורות חיים - מיכאל עוזרמן

השכלה אקדמאית:
1978:  אוניברסיטה העברית בירושלים B.A בגיאוגרפיה ובהיסטוריה של עם ישראל

1982:  אוניברסיטה העברית בירושלים M.A בגיאוגרפיה .

 MICHIGAN STATE UNIVERSITY  B.L.A  :1987 באדריכלות נוף.

1987:  רשם בפנקס האדריכלים והמהנדסים רישיון מס 38412.

ניסיון מקצועי:
החל מ - 2012:  שותף במשרד ע.ד. אדריכלי נוף

1998-2012:       מיכאל עוזרמן - עיצוב ותכנון סביבתי. משרד לאדריכלות נוף ותכנון סביבתי, המשרד עסק בתכנון מגוון 
                           רחב של פרויקטים עם גופים ציבוריים וחברות בניה בסקטור הפרטי.

1987-1998:       עבדתי כשכיר במספר משרדים לאדריכלות ואדריכלות נוף בישראל ובארה"ב:  
     משרד גילר לדרמן אדריכלים - ת"א 

     משרד דן  פוקס - ברוס  לוין  אדריכלי נוף – הרצלייה 
     משרד חיים כהנוביץ אדריכלי נוף –רמת גן

     מחלקת תכנון בעירית ANN ARBOR במדינת מישיגן ארה"ב.        
1983-1987:       למדתי אדריכלות נוף בארה"ב. 

1981-1983:       משרד הפנים אגף התכנון, עוזר בכיר, הועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.
1979-1982:       לימודים לתואר מוסמך במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בתחום תכנון עירוני תכנון סביבתי.

1978-1979:       פקח אזורי בקעת הירדן והשומרון -  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

רשימת חלקית של פרויקטים בשנים 2005-2012:
תכנון נוף סביב בניין היכל התרבות החדש באריאל 

תכנון פארק מטוסים ואמפי ל 3000 איש בכניסה לבסיס חיל האוויר ברמון, תכנון פארק מטוסים בכניסה לבסיס חיל 
האוויר בנבטים.

לווי תב”ע ותכנון נוף סביב מבנים שונים בבסיס חיל האוויר החדש והישן בנבטים.
תכנון נוף לכבישים, מחלפים ומסילות רכבת  עבור חברת נתיבי ישראל

תכנון נוף בפרויקטים של התחדשות הרחוב העירוני בתל אביב, הרצלייה, ראשל"צ  ועיריות נוספות.
תכנון נוף בשמורת טבע אום צפא ותכנון נוף למספר פרויקטים של ק.ק.ל.

 לווי תב”ע ותכנון מפורט לשכונות מגורים באריאל, קיבוץ פלמחים, קיבוץ שער הגולן ולמספר קיבוצים וישובים קהילתיים.
פירוט: 

משרד השיכון - 
אריאל מתחם נויימן - 450 יח"ד בטיפוסי בנייה שונים, מבני דואר )שיפוע 30%-10%(. 

הכנת תב"ע, תשריט ניספחים ותקנון כולל בינוי לביצוע וליווי ביצוע.
סטטוס - מאושר

קיבוץ פלמחים - 350 יח"ד, מגורים )שיפוע 0-10%(.
הכנת תב"ע, תשריט, נספחים ותקנון כולל בינוי לביצוע וביצוע.

סטטוס - מאושר.

שפות:
עברית – שפת אם.  אנגלית - שוטפת.
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 ע.ד. אדריכלי נוף, מבחר פרויקטים החל מינואר 2013

אריאל - פארק הנחל
תכנון פארק בגודל של כ- 30 דונם ושיקום פארק קיים בהמשכו בגודל של כ- 70 דונם.

יזם - משרד השיכון בשיתוף עיריית אריאל.

ראשון לציון-שפת רחוב
פיתוח שפת רחוב עבור ארבעה רחובות בעיר: רח דרובין, ויניק, הירשפלד, רמז. 

 קביעת חתך הרחוב, בחירת חומרים, ריהוט רחוב, גינון והשקיה.
 המזמין - עיריית ראשל"צ.

 ניהול ופיתוח - לודן תשתיות ובינוי 1993 בע"מ.

 קיבוץ שער הגולן- כביש טיילת כניסה
עיצוב טיילת הכניסה לישוב וחיבורה לקונטקסט המקומי תוך התחשבות בערכים הסטורים ונופים קיימים, 

 עיצוב פרטים, גינון והשקיה.
 המזמין - קיבוץ שער הגולן.

 ניהול ופיקוח - עמית חכים, רוגל הנדסה.

 ניספח נופי למחלף ראשל"צ חולון כביש 4 - כניסות צפוניות
 הכנת ניספח נופי, המלצות והנחיות תכנוניות.

 המזמין - עיריות ראשל"צ / חולון.
 ניהול ופיקוח - אפשטיין ניהול פרויקטים.

קו רכבת באר שבע - ערד
הכנת ניספח נופי עבור קו נוסעים ומטענים באורך של כ- 30 ק"מ.

המזמין - נתיבי ישראל.

 קו רכבת באר שבע - רמת חובב
הכנת ניספח נופי עבור קו נוסעים ומטענים באורך של כ- 15 ק"מ.

המזמין - רכבת ישראל.

 חולון – אזור תעסוקה מיוחד ח/ 152/ 3
הכנת ניספח נופי לאזור התעשייה )רחוב הרוקמים, המרכבה שד ירושלים וכו'(, 

קביעת חתכי בינוי, פרטים מנחים והנחיות בינוי ופיתוח, ליווי יזמים באישור תכניות.
המזמין - עיריית חולון.

דיפו רכבת אשקלון 
הכנת נספח נופי, כ- 350 דונם.

המזמין - רכבת ישראל דרך מקוד הנדסה.

דיפו רכבת לוד 
הכנת נספח נופי, כ- 200 דונם.

המזמין - רכבת ישראל דרך בר חנא אדריכלים.
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קרית גת - מרכז תחבורה ותעסוקה
הכנת תכנית אב וניספח נופי עבור מע"ר עתידי בשיתוף רכטר אדריכלים, המחבר בין אזור היי טק )אינטל(, 

תחנת הרכבת ומרכז העיר.
שטח הפרוייקט כ- 90 דונם.

המזמין - רכבת ישראל / עיריית קרית גת.

בסיס צבאי במרכז הארץ
פיתוח נופי בשיתוף משרדי האדריכלים צ. מוססקו אדריכלים ופלג אדריכלים.

המזמין - משרד הבטחון.
* פרטים ע"פ דרישה

בסיס צבאי נבטים
פיתוח נופי בפרוייקטים שונים בשיתוף משרד האדריכלים עדה כרמי מלמוד.

המזמין - משרד הבטחון.
* פרטים ע"פ דרישה

 היכל המשפט תל אביב
 פיתוח רחבת הכניסה, והרחובות הסמוכים למגדל החדש, תוך השתלבות ורה תיכנון סביבת בית המשפט הקיים.

 הפרוייקט נעשה בשיתוף רכטר אדריכלים בע"מ.
 המזמין - חברת שובל )שיתוף בין חברת שיכון ובינוי וחברת אלקטרא(.

 ניהול תכנון - ניצן עינבר.
 ניהול ביצוע - סולל בונה ואלקטרא מערכות.

 עיריית תל אביב - מחלקת מבני ציבור
 פיתוח חצרות עבור מבני חינוך בעיר: גני ילדים, בתי ספר, בית ספר לאומנויות וכו'.

 עיריית תל אביב באמצעות אחוזת חוף
 עיצוב וחידוש רחובות, כיכרות ומעגלי תנועה.

 עיריית גדרה ועיריית תל אביב - מערכת שבילי אופנים
 תכנון שביל אופנים בעיר עם פינת הנצחה.

 המזמין עיריית גדרה / עיריית תל אביב בהתאמה.

תמ"א 38
הכנת תכניות פיתוח עבור התאמת ביניינים לתמ"א 38.

 ליווי מספר יזמים.


