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 :רשימת פרויקטים תכנוניים. סטודיו לאדריכלות נוף, מאור-יעל בר

 

 :פרויקטים עבור גופים ציבוריים

 . לנתיב המהיר במחלף שפירים" חנה וסע"ע עבור הרחבת חניון "ליווי נופי לתב

 . כביש חוצה ישראל' חב :היזם

 .אייזנברג שרמן אדריכלים :ע"התבאדריכל 

ע חדשה לצורך הרחבת חניון חנה וסע המיועד למשתמשי התחבורה הציבורית במסגרת "לתב ליווי נופי:  מהות הפרויקט

 .במחלף שפירים, אביב-להנתיב המהיר לת

 

 . מחלף גלילות –ל "קטע כביש מחלף קק, נתיב חמישי לאיילון

 . נתיבי איילון' חב :היזם

 .משרד גוטמן אסיף אדריכלים :בשיתוף

 .המיועד להרחבה( נתיבי איילון) 44כביש  הנוף והצמחייה לאורך קטע מתוךתכנון :  מהות הפרויקט

 

 . מרכזי בקיבוץ חוקוקפ ה"השצתכנון 

 . ועד מוניציפלי חוקוק :היזם

של הקהילה המתפתחת תכנון שיפוץ השטח הפתוח המרכזי בלבו של הקיבוץ הותיק והתאמתו לצרכים :  מהות הפרויקט

 .אופיו של הנוף המאפיין את הקיבוץתוך שימור , בישוב

 

 . מושב עשרת, תכנון השטחים הפתוחים לבית העם

 . איזורית גדרותההמועצה  :היזם

 .(ארז אלה) HQAמשרד  :אדריכל הבניין

 .תכנון השטחים הפתוחים במסגרת שיפוץ בית העם הותיק במושב עשרת:  מהות הפרויקט

 

 . והפתח תקלמפעל רב נכותי בתכנון נוף 

 . אגף תכנון מבנים ותשתיות, עיריית פתח תקוה :היזם

 .הוגו רוזנפלד :אדריכל הבניין

 .למבנה חדש של מפעל המעסיק עובדים בעלי מוגבלויותתכנון הפיתוח והנוף :  מהות הפרויקט
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  .תכנית אב נופית לקיבוץ חוקוק

 . ועד מוניציפלי חוקוק :היזם

 .מאור-ראיתן רוזנברג ויעל ב: צוות התכנון

  .גיבוש תכנית אב לשטחים הפתוחים בקיבוץ הנמצא בתהליכי הרחבה: מהות הפרויקט

 

  .ליווי נופי לתכנית בינוי בקיבוץ עין חרוד איחוד

 . ועד קיבוץ עין חרוד איחוד :היזם

 .מאור-יובל יסקי ויעל בר: צוות התכנון

  .ננת בקיבוץ הנמצא בתהליכי הרחבהליווי נופי לתכנית בינוי חלופית לשכונה מתוכ: מהות הפרויקט

 

 . אילת, 'שיקום מחצבת שחורת ב

 . הקרן לשיקום מחצבות בשיתוף רשות הניקוז :היזם

כולל שימור עצי שיטה ותיקים וטיפול , ליד אילת, (94כביש )שיקום מחצבה  סמוך לכביש הערבה  תכנון:  מהות הפרויקט

 .בניקוז הואדי

 

 . קבוצת יבנה, י"עמיח תכנון חצר לימודית בבית ספר

 . מועצה איזורית חבל יבנה בשיתוף משרד החינוך :היזם

 . "סיפורי ילדות"הכותרת של  תחת ,כחצר לימודית חוויתית, מחודש לחצר הותיקה של בית הספרתכנון :  מהות הפרויקט

 

 . שומרתל ה, ש חיים שיבא"במרכז הרפואי ע, תכנון אדיכלי לעבודת אומנות של הפסל דני קרוון

 . השומר-תל, ש חיים שיבא"המרכז הרפואי ע :היזם

.מאור-מאור ויעל בר-רמי בר, דני קרוון: צוות התכנון   

  .תכנון אדריכלי לעבודת אומנות של הפסל דני קרוון בחצר פנימית בבניין המרפאה למחלות אוטואימוניות :  מהות הפרויקט

 

 "יער נודד", במסגרת ביאנלה בת-ים לאדריכלות הנוף העירוני 0202 . 

 

 .ים-עיריית בת  :היזם

.מאור-ויעל בר מייק דרינג, אד וול: צוות התכנון   

. ליצירת תבניות חדשות במרחב הציבורי, המנצל את פרק הזמן בו מתפתח העץ, פרויקט נסיוני: מהות הפרויקט  

 

 . תכנון נוף למבנה מועדון נוער עיריית פתח תקוה

 . אגף תכנון מבנים ותשתיות, עיריית פתח תקוה :היזם
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 .הוגו רוזנפלד :הבנייןאדריכל 

כולל איזורי פעילות ואזורי , בפתח תקוה' תכנון הפיתוח והנוף למבנה מועדון נוער חדש בשכונת כפר גנים ג:  מהות הפרויקט

 . התכנסות

 

  .תכנון נוף לתחנה לבריאות משפחה בפתח תקוה

 . אגף תכנון מבנים ותשתיות, קוהעיריית פתח ת :היזם

 .הוגו רוזנפלד :הבנייןאדריכל 

 . תכנון הפיתוח והנוף למבנה טיפת חלב חדש בשכונת נווה עוז בפתח תקווה: מהות הפרויקט

 

  .בנימין-תכנון חצר לימודית בישוב יד

 .בשיתוף משרד החינוך, מועצה איזורית נחל שורק :היזם

 .באופן שיועדד פעילות חינוכית וקהילתית בתחומי החצר, חצר בית ספרתכנון מחודש ל:  מהות הפרויקט

 

 

 : חברות יזמיותפרויקטים עבור 

 

  .תל אביב" 56רוטשילד "תכנון נוף לפרויקט 

 . נשר בז ' חב :היזם

 .חיים דותן אדריכלים :הבנייןאדריכל 

 .הצופים לשדרה, (רחבת קפה הלל)וטשילד ר/ תכנון מחודש לשטחים הפתוחים בפינת הרחובות נחמני :  מהות הפרויקט

 

  .אזור, במסגרת פיתוח מתחם למבני מגורים צמודי קרקע תכנון נוף 

 . מ"בע אייקום יזמות ובניה' חב :היזם

 (יובל ושאול יסקי)יסקי  –. ת.ש.ק :אדריכל הבניין

 .דות קרקע באזורדיור צמו' יח 42תכנון הפיתוח והגינון עבור מתחם המיועד לבניית : מהות הפרויקט

 

  .תל אביב" 06מסריק "תכנון נוף לפרויקט 

 . יון 'ויז. אר. אנ' חב :היזם

 (.ארז אלה) HQגוטמן אסיף אדריכלים ומשרד  :בנייןה יאדריכל

 .תל אביב, תכנון השטחים הפתוחים בפרויקט משולב של  מגורים ומסחר בככר מסריק:  מהות הפרויקט
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  .ים-בת, שטחי מסחר ומגורים, שטחים ציבוריים: לבע לאזור משו"ליווי נופי לתב

 . מ"נשר בז בע' חב :היזם

 .אבי מאייר אדריכלים :ע"התב אדריכל

, פים"שצ: הכוללת תכנון של שטחים ליעודים שונים, ים-דונם בבת 33-ע על שטח של כ"ליווי נופי לתב:  מהות הפרויקט

 .שטחי מסחר ומגורים

 

 . ד השרוןמגורים בהו מגדלתכנון נוף ל

 . מ"סרוגו חברה לבניה בע :היזם

 (יובל ושאול יסקי)יסקי  –. ת.ש.ק :בנייןאדריכל ה

 . הוד השרון, מגורים בדרך רמתיים תכנון נופי למגדל: מהות הפרויקט

 

 . בראשון לציון" בראשית" תכנון נוף לפרויקט מגורים 

 . מ"סרוגו חברה לבניה בע :היזם

 (יובל ושאול יסקי)סקי י –. ת.ש.ק :בנייןאדריכל ה

 . ראשון לציון, בנחלת יהודה למתחם של שני בנייני מגוריםתכנון נופי : מהות הפרויקט


