רשימת עבודות 2017-1971
גני הרפתקאות וסביבות משחק

1981-1978

2010

1982-1978

1971

— מערכת המצפים בגליל

— אמפי־פארק ,נחל באר שבע

— שכונות ותיקות ,רמלה

— פארק הירקון ,תל אביב

1982-1980

2014-2010

— שכונות ותיקות ,שדרות

— פארק הנוער תל גיבורים ,חולון

— תוכנית אב נופית לפיתוח חופי דרום הכנרת

— פארק ספורטק ,עמק הארזים

— קטע דרומי ,שדרות ירושלים ,יפו

— משגב עם

1982

2008-2004

1995-1985

— מעוז חיים

— נוף יעור ונופש ,כביש פרוד–עמיעד

— אמפי־פארק ,ראשון לציון

— הרחוב הראשי ושכונות צפוניות ,ירוחם

— יער עין זיתים

1985-1983

— פארק עפולה

1987-1981

— יבנה

— תוכנית אב לפיתוח נוף ,נופש ,טיילות ותיירות :גליל

2017-2014

— מרכז העיר ,שכונות מזרחיות ושכונות מערביות

1974

— שדה נחמיה

— ספורטק פארק נחל באר שבע

תחתון עמקים ,גלבוע( .בשיתוף פרופ׳ שאול עמיר)
2001-1989

2017

1980

— תוכנית אב לפיתוח נוף ונופש ,גוש אלונים־שפרעם

— גבעת יונה ,אשדוד

— קריית־חיים ,חברת חשמל

1989-1988

— נען

— תוכנית אב למערכת שטחים פתוחים ותוכניות
פיתוח ,עמנואל
1988-1986

גנים ייחודיים

— מעון כפרי לאוטיסטים ,הכפר הירוק

1978-1974

1989-1987

1983

1997-1979

— גן סלעי גרניט ,מלון הילטון ירושלים

— מרכז עירוני ,תוכנית אב ,ערד

— עמיעד גן הרפתקאות

— תוכנית אב לפיתוח השדה ,נמל תעופה בן־גוריון

1998-1995

1993-1990

— גן לילד ,גן לילדים מוגבלים ,גן האם ,חיפה

2000-1994

— גן סלעי ארץ־ישראל ,פארק הירקון

— ״אתר חרום” ,פיתוח נופי ,אופקים

— גן לילדים מוגבלים ,ירושלים

— תוכנית אב ,נוף מכבית ,מגדל צדק

1998

— ״אתר חרום” ,פיתוח נופי ,דימונה

1997-1995

— גן טרופי ,גן גזום ,גן מים ,גן סוקולנטים וקקטוסים,

— תוכנית אב לפיתוח השטחים הפתוחים ,מודיעין

— יד אליהו

גנים לאומיים ושטחים פתוחים

— חטיבה נופית שלמה לשימור טבע ,נופש ותיירות,
גן לאומי פארק כרמל

פארק הירקון

— תוכנית אב לחזות נופית לאתרי חברת החשמל

1992-1991

2000-1971

2010

1986

— תוכנית אב לשטחים פתוחים ,אשקלון

— גן לאומי כרמל

— כביש עורקי ,ראש העין

— גן גיאולוגי ,רמת השרון

2013-1991

— יער יהודיה ,קצרין

גנים ופארקים עירוניים

1977-1976

2006

— קרית סביונים 1,700 ,יח״ד ,יהוד

— גן קקטוסים ,פארק לאומי רמת גן

— קרית חינוך ומרכז ספורט ,רעננה

1994-1986

1983

2017-2008

— שכונת לב הפארק ,רעננה

— גן לאומי ציפורי

— פארק הירקון

— מרכז צפרות ראש ציפור ,פארק הירקון

1981-1978

1996-1986

1995

— גן לאומי דור – הכנת תב״ע

— גן דובנוב ,תל אביב

גני זיכרון

1996-1986

— גן מרכזי ,רמת אביב ג׳

1996

— כיכר דה־שליט ,הרצליה

— גן לאומי הר תבור

2000-1999

— גן גדי נוטס ,רעננה

2000-1997

2000-1987
— גן לאומי סוסיתא

— ראש העין

— התחדשות שדרות רוטשילד ,שדרות ח״ן,
שדרות בן־ציון ,שדרות דוד המלך ,תל אביב

1995

2000

— רחוב זבולון ,הרצליה

— גן הבנים ,פארק הירקון ,תל אביב

— רובע י״ב 1,300 ,יח״ד ,אשדוד

2001-1985

2012-1990

2005

— אתר  1,700 ,Nיח״ד ,מודיעין

— גן לאומי כפר נחום

— פארק טבע עירוני ,ואדי ענבה ,מודיעין

— גן חללי הטרור ,פארק הירקון

2014-1999

1996-1993

1997-1994

1977-1975

— רובע י״ז 1,300 ,יח״ד ,אשדוד

— גן לאומי ארבל

— פארק הנוער תל גיבורים ,חולון

— יד לבנים ,פארק הכרמל

2014-2002

1985-1974

2017-2001

1980-1976

— רובע יזרעאל 4,000 ,יח״ד ,עפולה

— פארק גורן

— פארק רעננה

— גן הנצחה ,נען

— רובע נס 1,060 ,יח״ד ,נס ציונה

— פיתוח חופי הכנרת לתיירות ונופש :צינברי,

2015-2002

2017-2015

2012-2005

שיטים ,ברוניקי ,השקמים ,חלוקים ,לבנון,

— פארק לאומי ,רמת גן

— גן הנופלים (גן פיאט) ,אנדרטה בית ספר ״כדורי”

— מדריך להקצאת קרקע לשטחים ציבוריים

עין גב ,טבריה

2012-2000

פתוחים משרד הבינוי והשיכון (בשיתוף

— פארק שלולית החורף ,נתניה
תכנון אזורי ותוכניות אב
1985-1974
— תוכנית אב ,דרך נוף ,מערכת מצפורים

התחדשות שכונות ופארקים

ד״ר תמר טרופ)

2013-2005

1985-1976

2017-2009

— פארק אשדוד ים :אגם ,מצפור סלעים ,אמפי־פארק

— חולות ראשון לציון

— שכונת הפארק 970 ,יח״ד ,חדרה

— שיפור חזות העיר ,שכונות בכרמיאל

— תב״ע ,שכונה ד׳  1,888 ,4יח״ד ,רמת בית שמש

ומתקני ספורט

וחניונים ,פארק גורן

230

חדשות ,יבנה

— שכונת רמת אליהו ,ראשון לציון
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תערוכות

פרסים

1999-1975

— כפר נופש ,קיבוץ מעגן

1965

1965

— משגב עם

1995-1992

San Francisco 84 Annual Exhibition.

Eisner Prize for Creative Achievement of

1975-1971

— מלון מבוטו ,דרום אפריקה

San Francisco Museum of Modern Art

the Highest Order in Art, University of

— קבוצת יבנה

1979

קיבוצים וישובים קהילתיים

1994-1988

California, Berkeley

1988-1976

— בית אסיה ,תל אביב

1968

— מעוז חיים

2000-1985

”Gideon Sarig Sculpture,” Solo exhibition

1968

2000-1992

— משכן האמניות ,מרכז גולדה ,תל אביב

Quay Gallery, San Francisco, California

First Prize, Temple Bet Abraham Annual Art

— פיתוח  19מצפים בגליל

2003-1997

Show, Oakland, California

1990-1988

— מרכז מסחר ובידור ,מרינה הרצליה

1969

— קיבוץ יראון

2004-2000

. Solo״”The Abstract and the Concrete

1966

2000-1980

— היכל הספורט נוקיה ,תל אביב

exhibition, sculpture, Richard Flegen

Rockfeller Foundation Grant, University of

— קיבוץ מבוא חמה

2002-1999

Gallery, Chicago, Illinois

California, Berkeley

1986-1983

— מבנים לתעשייה והייטק ,יורופארק יקום

— כוכב יאיר 1,000 ,יח״ד

2004-2001

1969

1970

1992-1988

— משרדים ומסחר ,מגדל אירופה ,תל אביב

Solo exhibition, sculpture, Fleischer Anhalt

Environmental Art Award for Landscape,

— כפר ורדים 700 ,יח״ד

2012-2001

Gallery, Los Angeles, California

City of Milwaukee, Wisconsin

1988-1985

— קניון עיר־ימים ,נתניה

— מכבים 500 ,יח״ד

— הרחבת האגף החדש ,מוזיאון תל אביב

1970

1973

2001-1998

2011-2007

Solo exhibition. Ervin Gallery,

פרס רוקח לאדריכלות מטעם עיריית תל אביב־יפו

— פינר 170 ,יח״ד ,נופית

— מגדלי רח׳ החרש ,תל אביב

Milwaukee, Wisconsin

עבור תכנון וביצוע גן הרפתקאות על גדות הירקון

2001-1998

2012-2008

— שמשית 550 ,יח״ד

— מגדל דן ,בני ברק

1985

1993

— מגדלי איווקו ,תל אביב

”אדם ,סלע ,נוף” ,גלריה לאמנות ,תפן

פרס קרוון לאדריכלות נוף מטעם עיריית תל אביב־יפו

1986-1980

גשרים ושבילים

1988

— תכנון ועיצוב רחובות משולבים בערים :רמלה,

1998-1993

”סלע ,עץ ,נוף” ,הגלריה של הפקולטה לארכיטקטורה

1993

— גשרים להולכי רגל ,שכונת לב־הפארק ,רעננה

ובינוי ערים ,הטכניון ,חיפה

פרס ראשון בתחרות לעיצוב גני משחקים בשטחים

על תרומתו המקצועית הייחודית לאדריכלות הנוף בארץ

רחובות משולבים

רמת השרון ,רעננה ,יבנה ,ירוחם
1994-1982

1998

— תכנון ועיצוב רחובות משולבים בישובים קהילתיים:

— גשר עץ מעל נחל הירקון ,תל אביב

כוכב יאיר ,מכבים ,כפר ורדים ,גבעת אבני ,פינר
שיקום מחצבות

פתוחים ,מטעם המועצה לארץ־ישראל יפה ,אלה”ב
1996

(ארגון לקידום המשחק בישראל) ,האיגוד הישראלי

1998-1994

”מראה מקום :ארבע גישות באדריכלות נוף בישראל”,

של אדריכלי הנוף ,חברת פארק הירקון על תכנון גן

— טיילת המזח ,נמל תל אביב

הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע”ש גניה שרייבר,

המשחקים בגני יהושע ,תל אביב

אוניברסיטת תל אביב

2002-1999

1980

— טיילת כפר נחום–טבחה

2001

— מחצבת נשר ,חיפה

— מזח כפר נחום–טבחה הר האושר

יקיר העיר תל אביב בתחום חזות העיר

— מחצבת טירת כרמל
— מחצבת ברניקי ,טבריה

2014

— מחצבת תל פרס ,רמת הגולן

אות אדריכלות נוף ,האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף

— מחצבת הר יואש

ציון לשבח בקטגורית מחקר וספרות :המדריך לתכנון
גנים ציבוריים

2006-1997
— מחצבות נחשונים ,ראש העין
תכנון נוף מבני ציבור ,מסחר ותעשייה
1978-1974
— מלון נוף גינוסר ,קיבוץ גנוסר
1985
— בנין תדיראן ,גבעת שמואל
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