
 פרסומים מקצועיים 

 גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי -גרינשטיין הר

 

 

 , בינלאומיים מקצועייםירחונים וביטאונים  .א

1. G. Har-Gil, D. Greenstein and T. Mark, "Park Hecht and Park Shikmona, Haifa, Israel", 

Topscape Pasage, an international magazine dedicated to the contemporary landscape, 

Italy, November 2016 

2. G. Har-Gil, "Green landscape architecture for the benefit of the environment", 

JOKOPOST, Internet Magazine, July 2014 

3. G. Har-Gil, D. Greenstein "The Urban Revival of The German Colony in Haifa", Topos 

Magazine, Germany, August 2009 

4. G. Har-Gil, Paesaggio Costiero, Sviluppo Turistico Sostenibile, Annalisa Maniglio 

Calcagno edt. Roma, Italy, Gangemi Publishers, 2009 

5. G. Har-Gil, A. Barnet, "From the Annual European Seminar of IFLA", Landscape 

Architects Association Journal, #28, February 2008 

6. G. Har-Gil, "The lost Colony", Cornell Alumni Magazine, January-February 2007 

7. G. Har-Gil, D. Greenstein, "Israeli Landscape Architecture", ACD – Magazine of 

Architecture Construction & Design, Moscow, Russia, November 2005 

8. G. Har-Gil, "Rehabilitation of Ben Gurion Boulevard in the German Colony, Haifa", 

Alumni Magazine, Cornell University, N.Y., U.S.A, 2002 

9. G. Har-Gil, D. Greenstein, "Art of Integrating Archeology, Religion and Nature in 

Landscape Architecture", Art and Landscape, George L. Anagnstopoulos, (ed.) Panayotis 

and Effie Michelis Foundations, Athens, Greece, 1998 

 

 

 מקצועיים וביטאונים  ירחונים  .ב

  אדריכלות  ,"החזון והתקוות מול המציאות – אדריכלות נוף במבחן הזמן"  ט. מרק  גיל, ג.,-ר ה .1

 .2018 אוקטובר  ,69, גיליון ביטאון האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף –וף נ

האיגוד  ביטאון  –אדריכלות נוף   ,מפגש תנועות" –מרכז תחבורתי לב המפרץ " גיל, ג., -ר ה .2

 . 2018 ספטמבר  ,68, גיליון הישראלי של אדריכלי נוף

ירחון   -מבנים   ,, בין שער הגיא לנוחם"38כביש מס'  –תנועה במרחב נופי "ט. מרק, גיל, ג., -ר ה .3

 .2018 אוגוסט -, יולי332גיליון מס' , לענף הבנייה 

ירחון לענף   -מבנים   ,"נופייםהנחיות מרחביות ושפת רחוב, כלי לתכנון היבטים "גיל, ג., -ר ה .4

 .2017 אוקטובר -ספטמבר , 327גיליון מס' ,  הבנייה

http://www.worldcat.org/title/paesaggio-costiero-sviluppo-turistico-sostenibile/oclc/860559194?referer=di&ht=edition


  ,"תפקידי אדריכל הנוף במכרזי תכנון ביצוע תשתיות " , ט. מרק , גיל, ג., ד. גרינשטיין-ר ה .5

 . 2017 וניי-אי, מ325גיליון מס' ירחון לענף הבנייה,  -מבנים 

עלון מחוז צפון, המועצה   –גלילה   ,"טיילת רכבת העמק  " ע. מור  גיל, ג., ד. גרינשטיין,-ר ה .6

 . 2017  , מרץ45גיליון מס' , לשימור אתרי מורשת בישראל

ירחון   -מבנים   ,הפיתוח האורבני בחיפה, דגש על העיר התחתית" גיל, ג., ד. גרינשטיין, "-ר ה .7

 .2017 אפריל-, מרץ324גיליון מס' לענף הבנייה, 

אדריכלות נוף של מסילה עם  –הלוי, "רכבת העמק -ה. רותם גרינשטיין,גיל, ג., ד. -הר  .8

,  העיתון המקצועי של מהנדסי התנועה והתחבורה בישראל -  תנועה ותחבורההיסטוריה", 

 2016, יולי 118גיליון 

המגזין   -גן ונוף ", גן השלושה )הסחנה(, תכנון בראי העבר עם הפנים לעתידגיל, "-ג. הר  .9

 .2016 , פברואר הישראלי לעיצוב הגינה

העיתון   -  תנועה ותחבורה"חיפה, נוף ותשתיות במרחב הציבורי",  גיל, ג., ד. גרינשטיין,-הר  .10

 2015, דצמבר 116, גיליון המקצועי של מהנדסי התנועה והתחבורה בישראל

,  הישראלי לעיצוב הגינה  המגזין  -גן ונוף גיל, "שינויים בתכנון הגן הקיבוצי המתחדש", -ג. הר  .11

 .2015פברואר 

 2014ביולי    16,  עיתון אינטרנטי  ,Jokopostגיל, ג. "אדריכלות נוף ירוקה לטובת הסביבה",  -הר  .12

ירחון   -מבנים   ,התחדשות עירונית"-חיפה, ציר יפו"הלוי, -ה. רותםגיל, ג., ד. גרינשטיין, -הר  .13

 .2014 אוגוסט -יולי, 308גיליון מס' לענף הבנייה, 

  גן ונוף", האתגר בתכנון פארק חדש מול עדכון פארק מתחדש, "ט. מרק גיל, ד. גרינשטיין, -ג. הר  .14

 .2014, פברואר המגזין הישראלי לעיצוב הגינה -

  -הנדסה, בניה ותשתיות  ",  גנים ציבוריים כאבן שואבת, "ט. מרק ., ד. גרינשטיין, .גיל, ג-הר  .15

מבר , נוב57, גיליון מס' גוד המהנדסים להניה ותשתיות בישראלכתב העת המקצועי של אי

2013 . 

,  Ynetכלכלה ירוקה, ",  מתיאוריה למעשה: אדריכלות נוף ירוקהד. גרינשטיין, "גיל, ג., -הר  .16

 2013בר קטווא משוב חקלאות,

 שימוש על דגש ניתן בהם בחיפה פרויקטים עירוניים –מרק, "מים שקטים גיל, ג., ט. -הר  .17

 , משוב חקלאות,לאנשי מקצוע בענף הגינוןמגזין   – ירוקים  גנים",  טבעית מקומית בצמחייה

 2013בר קטווא

מוניציפאלי    ",פארק עירוני כאמצעי למתיחת פנים שכונתית, "ט. מרק גיל, ג., ד. גרינשטיין, -הר  .18

 .2013 דצמבר -נובמבר  ,26 גיליון מס' ,  עיתון מקצועי לתפעול מערך השלטון המקומי –

קיימות, מגזין לקראת הכנס השנתי לבניה ירוקה    ",דרושה אדריכלות נוף ירוקהגיל, ג., "-הר  .19

 . 2013 אוגוסט  המועצה הישראלית לבניה ירוקה, , בישראל

עיתון   –מוניציפאלי   ",אדריכלות נוף ותכנון תשתיות"ע. מור, , ט. מרק גיל, ג., ד. גרינשטיין, -הר  .20

 .2013 ספטמבר -אוגוסט  ,25 גיליון מס' , השלטון המקומימקצועי לתפעול מערך 



מוניציפאלי    ",אביב, מתכנית אב לביצוע -ציר ירוק במזרח תל, "ט. מרק גיל, ג., ד. גרינשטיין, -הר  .21

 .2013 יולי-יוני ,24 גיליון מס' ,  עיתון מקצועי לתפעול מערך השלטון המקומי –

ירחון לענף   –מבנים   ,בגנים לאומיים ובשמורות טבע"הנגשה גיל, ג., ד. גרינשטיין, "-הר  .22

 .2013אפריל -מרץ, 300גיליון מס' הבנייה,  

פסיפס הרמוני של טבע, אדם  –פארק אלונה ואתר מי קדם גיל, ג., ד. גרינשטיין, ט. מרק, "-הר  .23

  ,22גיליון מס'  , עיתון מקצועי לתפעול מערך השלטון המקומי –מוניציפאלי   ",ונופי מורשת

 .2013 מרץ-פברואר 

המרחב, הפתוח כנוף מרפא, במרכז הרפואי רמב"ם , "הלוי-ה. רותםגיל, ג., ד. גרינשטיין, -הר  .24

איגוד המהנדסים להניה   לש מקצועי כתב העת ה  –  הנדסה, בניה ותשתיות  ",בחיפה

 .2012ספטמבר  52 , גיליון מס'ותשתיות בישראל

עיתון   –מוניציפאלי   ",שיקום אתרי הטמנת פסולת אסבסט גיל, ג., ד. גרינשטיין, ט. מרק, "-הר  .25

 .2012 אוקטובר -ספטמבר  297, גיליון מס' מקצועי לתפעול מערך השלטון המקומי

קמפוס תיכון "המושבה" בזיכרון  –גיל, ג., ד. גרינשטיין, ט. מרק, "חינוך בסביבה ירוקה -הר  .26

-אוגוסט  19, גיליון מס' ן המקומיעיתון מקצועי לתפעול מערך השלטו –מוניציפאלי יעקב", 

 .2012פטמבר ס

עיתון   –מוניציפאלי העבר מתעורר לחיים",   –גיל, ג., ד. גרינשטיין, ע. מור, "עין קשתות -הר  .27

 .2012יולי -יוני 18, גיליון מס' מקצועי לתפעול מערך השלטון המקומי

עיתון מקצועי לתפעול מערך   –מוניציפאלי תכנון תאורה רומנטית",   –גיל, ג., "גן השלושה -הר  .28

 .2012מאי -, אפריל17, גיליון מס' השלטון המקומי

גיל, ג., ד. גרינשטיין, ט. מרק, "רצף טיילות ושביל אופניים מחיפה לעתלית ודרומה", -הר  .29

מרץ  -, פברואר 10, גיליון מס' עיתון מקצועי לתפעול מערך השלטון המקומי –מוניציפאלי 

2011 . 

  נוףלגננות ו  ןורגביטאון הא   – גן ונוףעצים ונוף בקיבוץ",  –מול התחדשות  גיל, "שמירה-ג. הר  .30

 .2011, פברואר בישראל

עיתון מקצועי   –מוניציפאלי ואדי שיח כמקרה בוחן",  –גיל, ג., ד. גרינשטיין, "נחלי חיפה -הר  .31

 . 2011יולי -, יוני12, גיליון מס' לתפעול מערך השלטון המקומי

מוניציפאלי מפגש דרמטי הין ים ועיר",  –שטיין, ע. מור, "טיילת החומות בעכו גיל, ג., ד. גרינ-הר  .32

 .2011נובמבר  -, אוקטובר 14, גיליון מס' עיתון מקצועי לתפעול מערך השלטון המקומי –

 גיל, ג., גרינשטיין ד.,  "הדר הכרמל שיקום רקמה עירונית היסטורית והחייאתה", -הר  .33

נובמבר -, אוקטובר 8, גיליון מס' תפעול מערך השלטון המקומיעיתון מקצועי ל –מוניציפאלי  .34

2010 . 

  ביטאון איגוד גיל ג., ד. גרינשטיין, ט. מרק, "בין הר לים: חוף שקמונה ופארק הכט", -הר  .35

 . 2010, 1, חוברת מס' 7, כרך המתכננים בישראל



עיתון   –מוניציפאלי גיל, ג., ד. גרינשטיין, ט. מרק, "חוף טבעי וגן לאומי בלב העיר חיפה", -הר  .36

 2009אוגוסט -, יולי1, גיליון מס' מקצועי לתפעול מערך השלטון המקומי

  –מוניציפאלי מורשת תרבות ומתחם בילוי עירוני",  –עכו -גיל, ג. גרינשטיין ד., מור, ע., "תל-הר  .37

 .2009נובמבר -, אוקטובר לתפעול מערך השלטון המקומי עיתון מקצועי

האזור האירופי של הפדרציה  -  EFLAגיל, ג., א. ברנט, "רשמים מהסמינר השנתי של -הר  .38

,  ביטאון האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף  –אדריכלות נוף הבינלאומית של אדריכלי הנוף", 

 .2008. פברואר 28גיליון 

39. G. Har-Gil, "The lost Colony", Cornell Alumni Magazine, January - February 

2007   

 2007אפריל, -מרץירחון לענף הבנייה,  –מבנים סעדה", -גיל, ג., "פארק נחל עין-הר  .40

הגליל העליון גלילה, המועצה  מוזיאון פתוח",  –חי -גיל, ג., גרינשטיין, ד., "סיפורי תל-הר  .41

 2006, מרץ 12, גיליון מס' לשימור מבנים ואתרים צפון

ביטאון האיגוד    –אדריכלות נוף חוף שקמונה",  –גיל ג., גרינשטיין ד., "חיפה בין הר לים -הר  .42

 .2006, אוקטובר 26, גיליון הישראלי של אדריכלי הנוף 

,  כתב עת לאדריכלות –פרספקטיבה גיל ג., גרינשטיין ד., "המושבה הגרמנית בחיפה", -הר  .43

 .2006, אוקטובר 25גיליון 

,  ביטאון האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף בישראל, שיקום נוף של מחצבה"יל, ג., "ג-הר  .44

 2005יוני , 18גיליון מס' 

מבנים,  גיל, ג., גרינשטיין, ד., "עיצוב ותכנון נוף של כביש חוצה ישראל, אזור רמות מנשה", -הר  .45

 2005, ינואר 252, גיליון מס' אביב-חודשי לארכיטקטים, קבלנים ומהנדסים, תל-מגזין דו

ביטאון האיגוד הישראלי של  גיל, ג., "אדריכלות נוף כמעמד והתנאים של המקצוע בישראל, -הר  .46

 2004, 13, גיליון מס' כלי הנוף בישראל אדרי

, אוניברסיטת מגזין אלומני, גוריון במושבה הגרמנית, חיפה"-שיקום שדרות בןגיל, ג., "-הר  .47

 2002קורנל, ניו יורק, ארצות הברית, 

ביטאון  " ארכיאולוגיה, מורשת והשתקפות הטבע באדריכלות הנוףגיל, ג., גרינשטיין ד.,  "-הר  .48

 2002ספטמבר ,  7 גיליון מס' ,הישראלי של אדריכלי הנוף בישראלהאיגוד 

ביטאון האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף  "  אתר זיכרון יד לבניםגיל, ג., גרינשטיין ד.,  "-הר  .49

 2002מרץ , 5 גיליון מס' ,בישראל

פברואר , 41גיליון מס' תכנון רבעוני לעיצוב,  ,"שדרה עם חיוך גיל, ג., גרינשטיין ד.,  "-הר  .50

2002 . 

עיניים בניהול משאבי טבע  גיל, ג., גרינשטיין, ד., מרק, ט., "נחל תנינים ויובליו תכנית אב", -הר  .51

 2002, 2, מס' וסביבה

ביטאון  " תכנון ושיקום ערוצי ונחלי ישראל –גרעין ירוק או חצר אחורית .,  "ט  מרק גיל, ג., -הר  .52

 2001דצמבר , 4 ן מס'גיליו ,האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף בישראל



ביטאון האיגוד הישראלי   –אדריכלות נוף גיל, ג., גרינשטיין ד.,  "גן חדש בשדרה ותיקה", -הר  .53

 . 2001. ספטמבר 3, גיליון מס' של אדריכלי נוף

 . 2001, אוגוסט 74גיליון מס'  – בנין ואדריכלותגיל, ג., גרינשטיין ד.,  "גן גדול גדל בגג" " -הר  .54

בניה " שיקום ערוצים ונחלים –מנקים את החצר האחורית גרינשטיין ד.,  "גיל, ג., -הר  .55

 . 2001יולי  ,73גיליון מס'  ,ואדריכלות 

 .2001, יולי ירחון לענף הבניה –מבנים תכנית אב"  –גיל, ג., גרינשטיין ד.,  "ואדי שיח -הר  .56

,  ירחון לענף הבניה –מבנים גיל, ג., גרינשטיין ד., "חיפה, ואדי סאליב מעברים ציבוריים" -הר  .57

 .2001ספטמבר 

, דצמבר ירחון לענף הבניה –מבנים שאן " -גיל, ג., גרינשטיין ד., "הטיילת בגן הלאומי בבית-הר  .58

2001 . 

 . 2001, יולי 72, גיליון מס' בנין ואדריכלותגיל, ג., גרינשטיין ד., "מים רומאים", -הר  .59

 .  1999,  אוגוסט  רבעון לתכנון ועיצוב  –וב עיצגיל, ג., גרינשטיין ד., "טבע דומם ונושם", -הר  .60

א', עיתון  -חתך א'גיל, ג., גרינשטיין ד., "הקלות הבלתי נסבלת של גן השעשועים", -הר  .61

 . 1999, אגודת האדריכלים ומתכנני הערים, ת"א, ינואר, לאדריכלות ותכנון

אדריכלים   –בישראל מאה שנות אדריכלות  ,"מספר פרויקטים נופייםגיל, ג., גרינשטיין ד., "-הר  .62

 . 1999אביב, -דפי אסף, תל בהוצאתוהפרויקטים שלהם, 

 . 1998, מרץ, ירחון לענף הבניה –מבנים  גיל, ג., "הנוף המקופח",-הר  .63

 . 1995, רבעון לעיצוב –עיצוב גיל, ג., גרינשטיין ד., "חצרות במושבה הגרמנית, חיפה", -הר  .64

המכון לחקר הקיבוץ והרעיון  פרסומי גיל, ג., ניתוח היסטורי של התפתחויות גן הקיבוץ, -הר  .65

 .1994, אוניברסיטת חיפה, דצמבר השיתופי

 .1993, תל אביב, פברואר ניהול, מגזין לניהול ,"תכנון נוף לפני פיתוחגיל, ג., "-הר  .66

 .1992, אוקטובר בעון לעיצובר –עיצוב גיל, "מדרחוב צנוע בחיפה", -גרינשטיין, ד., ג. הר  .67

 .1992, יולי רבעון לעיצוב – עיצוב גיל, "גן ערוגות הבושם", -גרינשטיין, ד., ג. הר  .68

  –אדריכלות נוף גיל, ג., "להגדיל את מעורבותם של אדריכלי הנוף בתכנון שכונות חדשות", -הר  .69

 . 1991, ינואר ביטאון האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף

 . 1988 ,10, גיליון מס' בנין דיורמח הנכון במקום הנכון", גיל, ג., "הצ-הר  .70

 .1988)ע(, הטכניון והאיגוד הישראלי של אדר' הנוף,   "הגן הישראלי גיל, ג., -הר  .71

 . 1987, 10, גליו מס' בנין דיורגיל, ג., "חלום פרטי בבית משותף", -הר  .72

לארכיטקטורה, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, יוני, גיל, ג., )ע( "הגן הישראלי", הפקולטה -הר  .73

1986 

 

 

 

 



 פרקים בספרים ותערוכות  .ג

תערוכת רטרוספקטיבה של  –  "זמן נוף, אדריכלות נוף בציר הזמן"גיל, ג., גרינשטיין ד.,  -הר  .1

-גיל, לאדריכלות נוף ותכנון סביבתי,גלריה "זה-שנות עשייה וקטלוג של משרד גרינשטיין הר  20

 .2009אביב, אפריל -ה", נמל תלז

תערוכת פרויקטים בתחום הבנייה והפיתוח בעיר  "חיפה טקטורה",גיל, ג., גרינשטיין, ד., -הר  .2

 2006חיפה, מתחם קסטרא, אפריל 

הביאנאלה הישראלית  גיל, ג., גרינשטיין, ד., "שימור ושיקום המושבה הגרמנית בחיפה", -הר  .3

 2003, גלריית בית האדריכל, יפו לאדריכלות, תערוכת מירב

4. The Art of Integrating Archeology, Religion and nature in Landscape Architecture, 

Architecture, Art and Landscape, International Federation of Landscape 

Architects, Annual Symposium, Athens, Greece, Panayotis and Effie Michelis 

Foundation, Athens, 1998 . 

 

 חוברות הנחיה מקצועיות  .ד 

חברת רכבות , "הנחיות לשימור מי נגר בתחנות רכבת"גיל, ג., גרינשטיין ד., שליו א. -הר  .1

 2013ישראל, 

- "תבחיני תכנון למזעור הפגיעה בקרקע ובסביבה, בדרכים ביןגיל, ג., גרינשטיין ד., -הר  .2

 . 2010", )אחריות על הפרק וההיבטים הנופיים, חלק מצוות כותבים( משרד התחבורה, ירוניותע

,  "הנחיות תכנוניות לעצים ולצמחייה בתחום רצועת הרכבת" גיל, ג., גרינשטיין ד., -הר  .3

 .2010וההיבטים הנופיים, חלק מצוות כותבים( חברת רכבות ישראל,  )אחריות על הפרק 

"  "מדיניות וכלים לשמירה על שטחים פתוחים, תיקי כלי עקרונות פעולה והמלצותגיל, ג., -הר  .4

)אחריות על היבטים נופיים(, המשרד לאיכות הסביבה, חברה להגנת הטבע, רשות הטבע 

 2003והגנים, הקרן הקיימת לישראל, אפריל 

מדור שימור אנרגיה, מרכז בינוי,  "הנחיות לחסכון במים בשטחי גינון בצה"ל",גיל, ג., -הר  .5

 . 1999צה"ל, נובמבר 

, ענף מבנים, מח' בינוי, חיל אוויר, שיטות ואמצעים" – "הדברת עשבים גיל, ג., בורגר, ח., -הר  .6

 . 1996צה"ל, נובמבר 

מדור מחקר ופיתוח, מרכז בינוי צה"ל, אפריל , "עבודות עפר, פיתוח גינון והשקיה"גיל, ג., -הר  .7

1994.  

, מדור מחקר ופיתוח, מרכז בינוי, "הנחיות לתכנון, מערכת שילוט חוץ"גיל, ג., ב. פרי, -הר  .8

 .1994צה"ל, אפריל 

מרכז בינוי, צה"ל, יולי  ,, מדור מחקר ופיתוח"הנחיות לבחירת צמחים לשתילה"גיל, ג., -הר  .9

1993 . 



, מדור מחקר ופיתוח, מרכז "הנחיות לתכנון מערכת השקיה לשטחי נוי"ע, גיל, ג., ד. שמ-הר  .10

 .1993בינוי, צה"ל, יולי 

, מדור מחקר ופיתוח, הנחיות לאחזקת שטחים ציבוריים פתוחים, שטחי נוי וגינון"גיל, ג., "-הר  .11

 .1993מרכז בינוי, צה"ל, יולי 

 


