
 רשימת פרויקטים נבחרים 

 גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי-גרינשטיין הר

 

 עזרתב על ידי וכוללת פרויקטים שתוכננו  ,, המוצגת להלןהפרויקטים הנבחריםרשימת 

 ." גיל לאדריכלות נוף ולתכנון סביבתי -גרינשטיין הר" משרד של  קצועמאנשי הצוות 

 

 תכנון נוף מפורט ובינוי לביצוע של שכונות 

 מנהל מקרקעי ישראל –יח"ד(  4,500) ביאליק, שכונת אפק-קרית

 מנהל מקרקעי ישראלורדים ו-מ. מ. כפר –יח"ד(  01,80) ורדים, שלב ג'-כפר

  חברה כלכלית נתניה –יח"ד(  3000), 542נתניה, נ/

 מנהל מקרקעי ישראלטבריה ועירית  –יח"ד(  001,0) טבריה, המושבה

 מנהל מקרקעי ישראלחברה כלכלית מודיעין ו –יח"ד(  4,200)מודיעין, מורשת  

 החברה הכלכלית עמק חפר, רשות מקרקעי ישראל  –יח"ד(  2,000)בת חפר 

 

 יעוץ נוף  תכנון ו – של שכונות מגורים תכניות בנין עיר )תב"ע(

 ביאליק-עיריית קרית –יח"ד(  3,000) ביאליק, קדמת ביאליק-קרית

 משרד הבינוי והשכון, מחוז הגליל   –יח"ד(  4,500) נצרת עילית, הר יונה

 משרד הבינוי והשכון, מחוז חיפה   –יח"ד(  2,000) אור עקיבא, שכ' צפונית

 קבוצת חברות יזמות  –יח"ד(  1,600)חדרה, חוף אולגה 

 עיריית נתניה – ותעסוקה(יח"ד מסחר  1,500-)כנתניה, שכונת האגם  

 חברת "כלל" –יח"ד מסחר ותעסוקה(   4,500)נשר, שכונת כלל 

 

 ף ייעוץ נותכנון ו  –מיוחדים    תשתית פרויקטי תכניות בנין עיר )תב"ע(

 אורתם אגירה שאובה-הידרואלקטריקה, אלקטרה –מעלה גלבוע, אגירה שאובה 

 מקרקעי ישראל מינהל – תל רגב, בית עלמין מטרופוליני

 חברת בתי זיקוק לנפט  –חיפה, בתי זיקוק 

 חברת נילית   –תחנת כח על גז  ,רמת גבריאל

 מקורות  –שורק, מתקן התפלה 

 ות"ל, יפה נוף  –חיפה, מרכז תחבורתי לב המפרץ 

 

 

 ליווי נופי תכנון נוף   –אזורי תעשיה ותעסוקה 

 עם חברת כלכלית יוקנ – יקנעם עילית, מנסורה אזור תעשיה



 ח.פ.ת., משרד המסחר והתעשיה – שאן, אזור תעשיה-בית

 עירית חיפה, 1704חפ/  – אזור תעסוקה צפוני חיפה, 

 כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה – חנה, אזור תעשיה צפוני-פרדס

 עיריית חדרה  –חדרה, הרחבת אזור תעשייה 

 

 יעוץ נוף תכנון ו – מתאר כוללניות תכניות

מנהל התכנון, עירית נתניה וחברת שיכון  –)אתמ"מ(  אזור תעסוקה מטרופוליני נתניה,

 ובינוי 

 מינהל התכנון משרד הפנים  – נצרת, תכנית אב ומתאר מחוזית חלקית

 כון ימשרד הבינוי והש – הגליל המרכזי, תכנית אב לעיבוי ההתיישבות

 מינהל התכנון משרד הפנים  – חוף כרמל, תכנית אב ומתאר

 מינהל מקרקעי ישראל – השרון, תכנית נופש מטרופוליני-נתניה

 עיריית אשדוד  –אשדוד, תכנית מתאר כוללנית 

 ועדה מחוזית נצרת עילית – תכנית אסטרטגית למרחב  )צפת, ראש פינה וחצור(,צח"ר 

 

 יעוץ נוף תכנון ו  – לישובים ערביים ודרוזיים  מתאר כוללניות תכניות

 מינהל התכנון, משרד הפנים –ג'לג'וליה 

 מינהל התכנון, משרד הפנים –כרמל –אל–דאלית

 מינהל התכנון, משרד הפנים –עוספיא 

 מינהל מקרקעי ישראל –תמרה 

 אוצרמינהל התכנון, משרד ה – מג'דל שאמס, מסעדה ועין קיניה

 

 קיבוצים ויישובים כפריים 

 רט של שכונות, תכנון מפויעוץ נוף לתכנית מתאר –קיבוץ משמר העמק 

 ייעוץ נוף לתכנית מתאר –קיבוץ ניר דוד 

  שכונת הגבעה –קיבוץ מעברות 

 החברה הממשלתית לתיירות – בן עמי, כפר תיירות

 מועצה אזורית גולן, החברה הממשלתית לתיירות – מרום גולן, כפר תיירות

 

   נופיםלווי ושיקום תכנון נוף,  –כבישים 

 חב' דרך ארץו חב' כביש חוצה ישראלמספר קטעים,  – , חוצה ישראל6כביש 

 החברה הלאומית לדרכים בישראל )מ.ע.צ( – , מבית ינאי בקעה אל גרבייה9כביש 

  החברה הלאומית לדרכים בישראל )מ.ע.צ.( – שמונה-, מנחמיה קרית90כביש 

 חב' שפיר  – דרום , עוקף קריות22כביש 



 החברה הלאומית לדרכים בישראל )מ.ע.צ( –, הרצליה כפר שמריהו 20כביש 

 החברה הלאומית לדרכים בישראל )מ.ע.צ.( – ליקנעם  2, כביש 70כביש 

 תכנון נוף ואד' מבנים, נת"י )נתיבי ישראל( –, כרמיאל מחלף עמוד 85כביש 

 מחלפונים, נת"י )נתיבי ישראל( 4 –, צומת גולני וצומת המוביל 77כביש 

 

 ושיקום  לוויתכנון נוף,  –מהירה  נתיבי תחבורה ציבורית  רכבתמסילות 

  חב' רכבת ישראל – שאן-רכבת העמק, מחיפה לבית

 חב' רכבת ישראל –שמול הקווים רכבת, ח

 חב' רכבת ישראל, צוות תכנון היגוי – רכבת, הפרדות מפלסיות

  חב' רכבת ישראל –, לירושלים  A1רכבת, קו 

 רכבת ישראל  –  אדריכלות נוף ומבניםרכבת, מסילה מזרחית, תעופה ראש העין, 

 רכבת ישראל – תכנית כוללנית ותכנית למכרז, משה דיין ראשונים, 431רכבת 

 

 ושיקום  לוויתכנון נוף,  – רק"ל(קלה ) כבתור נתיבי תחבורה ציבורית מהירה

 , הרצליה, רמה"ש, ת"א, תכנון מוקדם, חברת נ.ת.ע.רכבת קלה –הקו הצהוב  ,,רק"ל

 אביב, תכנון מפורט, חברת נ.ת.ע. -, תלרכבת קלה –הקו הירוק  , רק"ל 

 חב' נתיבי איילון ,  .B.R.T  –נתיבי תחבורה ציבורית מהירה, נתניה 

 חב' נתיבי איילון , .B.R.T – 44נתיבי תחבורה ציבורית מהירה, כביש מס' 

 עיריית חיפה, חב' יפה נוף  ,מטרונית – והגיבורים רח' החלוץ"מטרונית" חיפה, 

 

 גנים מרכזיים וטיילות חוף  ,פארקים

 פארק עירוני מרכזי, עיריית חיפה, חברת יפה נוף  –חיפה, פארק הכט 

 פארק וטיילת נוף, עירית עכו –עכו, טיילת חוף צפונית 

 יעקב –כרון יז מועצה מקומית, פארק מרכזי – המושבהיעקב, פארק -זכרון

 ביאליק –עיריית קריית –קרית ביאליק, גן הבנים 

 נוף, רשות הטבע והגנים  עירית חיפה, חברת יפה –חוף שקמונה טיילת פארק, חיפה, 

 מועצה מקומית טבעון  –טבעון, טיילת רכבת העמק 

 

   והתחדשות עירונית שיקום אורבאני

 החברה הכלכלית חיפה, שיקום וחידוש הרחוב הראשי – חיפה, המושבה הגרמנית

", משרד המסחר 1999קרן "עידוד  – שאן, גן העצמאות וטיילת לגן הלאומי-בית

 והתעשיה

 עיריית חיפה, חברת יפה נוף  – חיפה, גן בנימין, שיקום וחידוש גן היסטורי

 עיריית חיפה, חברת יפה נוף   –חיפה, שיקום רחובות הדר עליון 



 עיריית תל אביב –צירים ירוקים  9אביב, רובע   –תל

 עיריית תל אביב, חברת אחוזות החוף  –אביב, שיקום רח' בורוכוב  –תל

 החברה הממשלתית לתיירות, עיריית חיפה  – שיקום וחידוש המרחבחיפה, רחוב יפו, 

 עיריית חיפה וחברת יפה נוף  –חיפה, מרכז הכרמל 

 

 מבני ציבור  מתחמים עירוניים ו , תכנון נוף ופיתוח

 ת הממשלהמנהלת קריו – חיפה, קריית הממשלה

 ת יפה נוף ועיריית חיפה חבר – מרכז תחבורתי לב המפרץחיפה, 

 מרכז רפואי רמב"ם – חיפה, בית חולים רמב"ם, ככר כניסה ראשית

 מועצה מקומית טבעון   – טבעון, מרכז אמנויות וקונסרבטוריום

 יעקב– מועצה מקומית זכרון –יעקב, קריית חינוך –זיכרון

 עיריית יוקנעם עילית   – עירוני ספורטעילית, מרכז –יוקנעם

 

 תכניות אב אזוריות, תיירותיות נופיות וסטטוטוריות 

  הקרן הקיימת לישראלהמשרד לאיכות הסביבה,   – אגן נחל תנינים ויובליו

 מ.מ זיכרון יעקב רט"ג, חוף כרמל,  .אלונה, מ.א .קרן קיימת לישראל, מ.א  –  פארק אלונה

 ההסתדרות הציונית, הרשות לשמירת הטבע והגנים, מ. אזורית גולן   – גולן, פארק וולקני

 הקרן הקיימת לישראל –יערות כברי 

 הקרן הקיימת לישראל – פארק גורן

 

   עתיקותואתרי  גנים לאומייםטבע,  שמורות

המשרד לפיתוח  רשות העתיקות, א. גולן,  מ. –עין קשתות, אתר נופי וארכיאולוגי 

 הפריפריה 

 הרשות לשמירת הטבע והגנים  – אתר ארכיאולוגישמורת טבע ותל דן, 

 הרשות לשמירת הטבע והגנים – אתר ארכיאולוגיגן לאומי ובאניס, 

 מ.א. אלונה, החברה הממשלתית לתיירות, קק"ל – אלונה, פארק נקבות המים הרומיות

 רשות העתיקות, עיריית עכו  – עכו, תל נפוליאון

 

 אתרי זכרון ומורשת 

 אתא -עירית קרית –גן יד לבנים, גן זיכרון 

 שונים, מרכז בינוי צה"ל, משרד הביטחון   עשרה, אתריםב– אתרי הנצחה לרמטכ"לים 

 מח' בינוי חיל אויר ואגודת ידידי חיל אויר    –הר הטייסים, אתר הנצחה מרכזי

 מועצה אזורית גליל עליון, החברה הממשלתית לתיירות –תל חי, אתרי הנצחה ומורשת 

 עיריית חיפה   ,לחללי הפיגוע במסעדת מקסים –אתר זיכרון חיפה, 



 

 שיקום נחלים 

 רשות ניקוז ירדן דרומי  –נחל עמל, שימור, שיקום ופיתוח אזור נופש 

 רשות ניקוז ירדן דרומי  –הקיבוצים, שימור, שיקום ופיתוח אזור נופש נחל 

 רשות ניקוז ירדן דרומי  –עין מודע, שימור, שיקום ופיתוח אזור נופש 

 רשות ניקוז גליל מערבי   – ותכניות מקומיות נחל כזיב, תכנית שלדית

 חברה לאומית לדרכים בישראל )מ.ע.צ( –נחל תנינים, נטיעות ושיקום 

 

 


