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נעם עיצוב נוף
Noam Garden Design

נעם פיק

Noam Pik
רחוב הרצל 45, רעננה

Tel: 052-3090050 :טלפון

Fax: 09-7493624 :פקס

E-mail: noam-gardens@barak.net.il :מייל

Site: www.noamgardens.co.il :אתר

לימודי  באנגליה,  וולברהמפטון  מאוניברסיטת   BA לימודי  בוגר  פיק,  נעם 

ואמנות  פיסול  ולימודי  סבא,  כפר  אורט  ממכלת  נוף  אדריכלות  הנדסאי 

ממדרשת בית ברל. טרם הקמת משרדו, נעם עיצוב נוף, בשנת 2002, עסק 

גינות.  בהקמת  וכן  נוף  ועיצוב  בתכנון  מתמחה  וכיום  מקצועי  בצילום  נעם 
Photography: Dadi Elias Noam Pik צילום הפרויקט: דדי אליאס, נעם פיק

הפרויקט תוכנן עבור תערוכת עיצוב הפרחים והגינות לשנת 2011, וזכה במקום הראשון 

בהתאם להחלטת צוות השיפוט שכלל את אדריכלי הנוף המובילים בארץ. תערוכה זו, 

מתערוכת  והשראתה  בארץ  מסוגה  הראשונה  היא  לויטה,  מקסין  והפיקה  יזמה  אותה 

Chelsea הנערכת מדי שנה באנגליה. 

במסגרת התערוכה התבקשו המשתתפים לעצב ולהקים גינה המשקפת את תפיסת 

עולמם ומקורות השראתם. לרשותו של המשרד הוקצה שטח מוגבל של כ-30 מ"ר, עם 

הנחייה ברורה שלא ניתן לחפור בו ועל כן כלל התכנון וההקמה של הפרויקט התבצע 

על פני הקרקע.

במינימליזם  המאופיינת  גינה  ליצור  למשרד  היה  חשוב  העיצובי  הקונספט  בבחירת 

גינה קטנה  תוכננה  כך  לו.  ופונקציונאליות, על אף שטח העבודה המצומצם שהוקצה 

ומזמינה, המאפשרת פינה נינוחה ורגועה המעניקה תחושה של מרחב ותנועה לשוהים 

.Natural Urban Escape - בה

Urban Escape 
מכלול מרכיבי הגינה, תוכננו כך שיצריכו תחזוקה מועטה מבחינת רמת צריכת המים 

בנייה  על  דגש  הושם  הפרויקט  כן, בתכנון  כמו  בה.  הגינון העתידיות  עבודות  ומבחינת 

ירוקה וניתן לראות לכך ביטוי בעץ המרכזי בגינה, אלה ארץ ישראלית, המעניק צל בקיץ 

ועומד איתן בשלכת ומאפשר חדירת קרני שמש חמימות.  בריכות המים גם הן ביטוי 

לבנייה הירוקה, בשל היותן מקור לקירור והורדת הטמפרטורה ב-2-3 מעלות.

בפרויקט הושקעו מכלול הכישורים, הידע והניסיון שרכש האדריכל לאורך השנים בשילוב 

עם רוח הזרם המינימליסטי והפונקציונאלי המהווה את מקור ההשראה לפרויקט, אותה 

ספג במהלך עבודתו המאופיינת במעקב אחר המתרחש בתחום בארץ ובעולם.

ומהווה מאפיין חשוב באני מאמין של  קוהן,  דויד  הגינה תוכננה בשיתוף עם האדריכל 

המשרד, לפיו באמצעות שיתוף פעולה עם אדריכל הפרויקט ניתן למצות את פוטנציאל 

הבית והנוף המקיף אותו וכן ליצור שפה משותפת בין השניים. 


