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פרופיל משרד
אדר' נורית ונדסבורגר )שולדנפריי(:
כללי:
המשרד הוקם בשנת  1995ע"י אדרכלית נורית ונדסבורגר-אדריכלית ובונה ערים ,דור שני למתכננים בארץ )אינג.
י.שולדנפריי ז"ל– מהנדס בנין( .במשרד מועסקים כ 5-אדריכלים.
המשרד עובד מול גופים עירוניים ,משרדי ממשלה ,מוסדות וקיבוצים .התכנון נעשה במסגרת תקציבית נתונה ,ובהתאם
לפרוגרמות ולתקנות הבניה ,תוך שילוב של יצירתיות ומקוריות.
אדריכלית נורית ונדסבורגר  -פעילה במסגרת התנדבותית כיו"ר ועד שכונת נוף ים )הרצליה( ובפורופ לקהילה נגישה
הרצליה
השכלה:
 תואר ראשון ,בהצטיינות ,בטכניון בחיפה ,מוסמך לארכיטקטורה ובינוי ערים. למודי המשך ,באקדמיה לאומנות בדיסלדורף -מנחה אדר' ג'יימס שטרלינג ז"ל. קורס תכנון נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות ,במרכז ההדרכה תל השומר,בחסות המכללה האקדמית יהודה ושומרון ומרכז השלטון המקומי.
התמחויות:
•

תכנון שכונות ומבני מגורים בישובים קהילתיים ובקיבוצים.

•

תכנון בתי אבות לעצמאיים וסעודיים ומרכזי יום לקשיש.

•

תכנון מבני ציבור לחינוך ,תרבות ולספורט.

•

תכנון פנים למשרדים ספריות וכו'.

•

תכנון מבנים טכניים ואחרים

•

תכנון פיתוח השטח עבור חלק מהמבנים שהמשרד מתכנן.

•

תכנון נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות עם דגש על תכנון נגישות לכל.

1982-1977
1987-1985
15.2.04-13.6

נסיון בעבודה:
עבודה כשכירה במשרד האדר' א .שרון ואח"כ במשרד האדר' רם כרמי.
צבירת נסיון במגוון פרוייקטים בהקפים גדולים :מרפאות בבי"ח סורוקה ואיכילוב
)משרד א.שרון(
תכנון שכונת מגורים בגילה עבור משרד השכון )משרד כ.כרמי( ,מעונות סטודנטים
ב"ש )משרד ר.כרמי( תכנון מלון דירות סי.אנד.סאן )משרד ר.כרמי(
מגורים בעיר דיסלדורף ,למודים באקדמיה לאומנות בדיסלדורף,עבודה במשרד האדר' בובנטר ,בקטוויג-אסן ,העוסק בתכנון ביתנים לתערוכות
הכרות מקצועית עם גדולי האדריכלים בעולם :שטרלינג ,אורטנר אונגרס והוליין
וקבלת פרס עירית דיסלדורף לפרוייקטים מצטיינים.
אדריכלית בכירה במשרד האדר'
השתתפות בתכנון מוזיאון השריון בלטרון ,בית אבות משה"ד בהרצליה,

1985-1982

1987-1985

1992-1988

ומלון השלום אילת.
תכנון ניהול ופיקוח של וילה בהרצליה

1993

אדריכלית במשרד א.רסקין  -פרוייקט מגדלי ת"א

1993-1994

הקמת משרד עצמאי

-1995והלאה

שותפות עם אדריכלית א.צסלר ז"ל

1999-2003

רשימת פרוייקטים נבחרים:
תכניות אב ומתאר
בשתוף עם אדריכל אלי רובינשטיין
תכנית מתאר לאור עקיבא – יעד התכנית לשנת יעד  2022ל 36,000תושבים
)מ 16,000כיום( עבודה עבור משרד השכון

בהכנה

בניה למגורים:
קיבוץ מגל

 תכנון שתי שכונות :זיתים ואמירים ) 125מ"ר+עלית גג  55מ"ר(.)(2000 ,1995
 -תכנון והרחבת שכונות קיימות )(2004 –1995

קבוץ גבעת חיים איחוד -תכנון דגמים להרחבות בתים )(2004-2000
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 40יח"ד
 60יח"ד
 60יח"ד

קיבוץ סעד

 תכנון שכונה חדשה לבית של  95מ"ר  +עלית גג של  45מ"ר)(2004-2003
 -הרחבה בתים קיימים ) 2001והלאה(

 8יח"ד
 50יח"ד

קיבוץ שפיים

) 2002והלאה(
 תכנון והרחבת של בתים -תכנון מבנה מגורים לחיילים )(2003

 36יח"ד
 10יח"ד

גבעת שמשית

 תכנון בתים בישוב החדש לפי שני דגמיםלבית גדל בין  8וריאצות לדגם ) –120ל 250מ"ר( )(2002-1999

 100יח"ד

מצפה עדי

 -פתוח שני דגמים לבית גדל מ  125מ"ר ל 165-מ"ר ועד  205מ"ר

בית ישראלי קיסריה

 השתתפות במיזם של החברה לפיתוח קייסריהלתכנון בית ישראלי.
 -נבנתה בהתאם לתכניות בית ישראלי.

וילה בקסריה
קבוץ עין השופט

 -פתוח בית גדל  95מ"ר  15 +מ"ר הרחבה +עלית גג של  40מ"ר

קבוץ מעגן מיכאל

 תכנון שכונת שחף 40 ,יח"ד של  120מ"ר עם אפשרות הרחבהוהכנת תכנית בינוי לשכונה.

סיום 2006

שלב א 2006
שלב ב 2007

בתי אבות לעצמאיים וסיעודיים:
בית אבות סיעודי גיל -ים בקיבוץ גליל ים  -תכנון בית אבות סעודי
ל  36מיטות .הפרוייקט בוצע בשני שלבים ,סה"כ  1500מ"ר.

הוקם בשנים
2002-1998

בית סיעודי עין כרמל -תכנון  -לשיפוץ והרחבה של המחלקה הסעודית
ל  12מיטות 600) -מ"ר( ע"פ תקני משרד הבריאות לבתים סיעודיים.

בהקפאה.

בית אבות הרצליה  -שיפוץ והרחבת בית האבות לעצמאיים ) 50מיטות( :
הוספת חדרים חדשים ,שפוץ מטבח ,חדר אוכל ומרפאה והוספת לובי כניסה.

בוצע 2006

בית סיעודי שפיים  -שיפוץ ושדרוג בית סעודי בין  16מיטות.
ע"פ תקני משרד הבריאות לבתים סיעודיים.

בהליכי רישוי.

המשרד משתתף בתהליך תכנון לשדרוג שיפוץ והרחבה של בתים סעודיים נוספים
בקבוצים :עינת ,ניר אליהו ועוד

מבני חינוך-מעונות יום
מעון יום בישוב החדש גבעת שמשית  -תכנון מעון  3כיתות לילדים ופעוטות
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עפ"י תקני משרד העבודה והרווחה.

הוקם בשנת .2000

מעון בית אליעזר בירושלים  -שיפוץ מעון קיים של  3כתות קיימים עבור נעמת

בוצע בשנת 2003

מעון שרף הרצליה  -תכנון תוספת כתה לילדים בסיכון.

בוצע .2006

מעון אמונה ברמה"ש – תוספת שתי כיתות.

בתכנון.

מבני חינוך-גנוי ילדים ובתי ספר
גן ילדים בכ"ס
בי"ס גולדה-כ"ס

בי"ס אוסישקין-כ"ס

אוגוסט 05

 -גן ילדים  2כתות

אוגוסט 05

 תוספת מרכז מוזיקהתוספת שרותי נכים.
 תוספת מרכז מוזיקה אגף מנהלה ובנית שרותים חדשים.שיפוצים במבנה הראשי של בית הספר בשטח של  1500מ"ר

בי"ס הדר-רמת השרון

 -שפוץ אזור מנהלה

אוגוסט 05

יוני 06

בי"ס יסודי וחטיבה ביניים -ביה"ס "בוסתן רעות הרצל"-הרצליה -תכנון מחדש
ושלוב בי"ס יסודי במבנה של בי"ס לחטיבת ביניים.
כולל תכנון  6כיתות אם ,כיתות עזר וחצר ביה"ס.

בוצע ב 2004

מועדונים ומרכזים קהילתיים
מועדון נוער-רמת השרון

-

מועדון נוער של תנועת בני עקיבא 250 ,מ"ר

מרכז הישוב שמשית – תכנון של מרכז הישוב בשמשית המכיל ככר מרכזית ,בית תרבות,
חדרי חוגים ,משרדים ובית כנסת )סה"כ  2000מ"ר( .

בביצוע
בוצע יוני 05

מבני תרבות
הספריה ללמודי השלום -תכנון ספרית עיון וכתות לימוד בשטח
של  750מ"ר עבור קמפוס "גבעת חביבה" .התכנון כלל גם עצוב פנים.
)הספריה עומדת להכיל את אוסף ספריו של אבי נתן(

בוצע בשנת 2001

הספריה העירונית המרכזית של הרצליה  -רה-ארגון ועצוב הספריה
המרכזית בהרצליה הכוללת אגף ילדים ,נוער ומבוגרים בשטח של  1000מ"ר.

בוצע בשנת 2002

הספריה האזורית חבל הבשור – תכנון ספריה חדשה עבור מ.א אשכול
בשטח של  1000מ"ר.

בבצוע

מתקני ספורט
מגרש ספורט

 מגרש ספורט לקט רגל וטריבונות בבי"ס וולפסון הרצליה.4

בוצע יוני 2005

ברכת נורדאו הרצליה

שיפוץ אולם ספורט

 -תכנון חדש למבנה המלתחות והמזנון של בריכת השחיה.

בוצע בשנת 2002

 -תכנון הצללה לבריכת השחיה.

בוצע במאי 2004

 -שפוץ אולם ספורט בבית ספר הנגיד הרצליה

בביצוע

איצטדיון כדורגל הרצליה – תכנון חדרי הלבשה מתחת לטריבונות.

בהקפאה.

מרפאות
תחנה לבריאות הציבור גבעת חיים איחוד – תכנון תחנה לטיפול באם ובילד.

בוצע בשנת 2001

מרפאות בריאות הנפש תל השומר – שיפוץ המרפאה הראשית של צה"ל לבריאות הנפש.
בשטח של  1000מ"ר .עבודה עבור משרד הבטחון

בוצע ב2006

מרכזי יום לקשיש:
מרכז יום לקשיש בהרצליה  -הרחבתו והסבתו של מבנה גן ילדים בשכונת
נחלת עדה למועדון יום לקשיש עבור ערית הרצליה ו"אשל"

הוקם בשנת 1997

מרכז יום לקשיש בגבעת אולגה  -זכייה בתחרות לתכנון מרכז יום לקשיש
בגבעת אולגה בחדרה עבור עירית חדרה ו "אשל" ) 550מ"ר(.

סיום בניה נובמבר 05

מועדון לגיל הזהב -בית מלינוב )רמה"ש( -תוספת מעלית ,שרותי נכים ולובי קומתי

בוצע 2006

מרכז יום לקשיש ברח הנרקיסים ר"ג – תכנון מרכז יום לתשושים בשטח של  750מ"ר
ושפוץ מרכז לתשושי נפש בשטח של  500מ"ר

בתכנון

מרכז יום לקשיש בהרצליה שכ' אמירים  -תכנון מרכז יום בשטח של  750מ"ר

בתכנון

תכנון פתוח שטח:
מרכז יום לקשיש בהרצליה – תכנון פתוח השטח הכולל :כניסה לרכב הסעות,
רחבת כניסה והמתנה ,חצר התכנסות ,חצר טיפולית ושבילים )חצי דונם(

הוקם בשנת 1997

בית סיעודי עין כרמל -דרכי גישה וכניסות.

בהקפאה

מרפאות בריאות הנפש תל השומר – תכנון רכבת כניסה ,מדרגות ורמפה

בבצוע

הספריה ללמודי השלום -תכנון רכבת כניסה ,שבילי גישה ומקום התכנסות

בוצע בשנת 2001
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ביה"ס וולפסון הרצליה  -תכנון מגרש ספורט ,טריבונות ,שבילים ,רחבות וכו )1.5ד'(.

בוצע יוני 2005

בי"ס יסודי וחטיבה ביניים  -תכנון דרכי גישה ,חצר כניסה ,חצרות ופעילויות
לביה"ס היסודי הרצל במיקומו החדש 1.5) .דונם(

בוצע ב 2004

בי"ס אוסישקין-כ"ס
בי"ס גולדה-כ"ס

 הכנת קונספט לתכנית הפיתוח ורה ארגון של חצר בית הספר. -הכנת קונספט לתכנית הפיתוח ורה ארגון של חצר בית הספר.

שצ"פ למועדון נוער-רמת השרון

 תכנון שצ"פ בשטח של כ 5-דונם ,הממוקם ביןשני רחובות )יצחק שדה והרב קוק( ,כולל שטחי
פעילות למועדון נוער ,לגן ילדים ולבית כנסת

בוצע אוגוסט 05
בוצע אוגוסט 05

בביצוע

מוסדות ציבור:
מחלקת רווחה-עירית רמה"ש -

תוספת מעלית ,שרותי נכים ולובי קומתי

בתכנון

עבודות כיועץ נגישות:
גן ילדים בכ"ס
מפעל ) D.C.Packק .החורשים(

 מתן יעוץ וחתימה על תכניות כיועץ נגישות -מתן יעוץ נגישות למפעל ולגישה אליו

אוגוסט 05
ינואר 2005

מבנים טכניים ואחרים

תחנות שאיבה לביוב בהרצליה  -תחנת שאיבה לביוב בנווה עמל
 -שתי תחנות שאיבה בנחלת עדה

נבנה בשנת 1997
 , 2000בביצוע

אולם ספורט נווה ישראל-הרצליה  -תוספת ח .טרנספורמטור ומזגנים

בהקפאה

תכנון עיצוב פנים למשרדים:
משרדי בוסטון סיינטיפיק –תכנון ועצוב פנים של משרדי החברה בשטח של כ 400-מ"ר בגליל ים.
ספרית הקבוצים המאוחדת בני ברק רה ארגון וחלוקה.
ש .ברזילי וי .ברזילי -תכנון ועצוב פנים של משרד שמאית ועו"ד בנין שער העיר-הרצליה.
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תחרויות
תחרות רעיונית לתכנון אזור החוף בהרצליה – תחרות פומבית ספטמבר  2001עליה לשלב הגמר בין  7הפרוייקטים
המובילים.
תחרות למוזמנים לתכנון מרכז יום לקשיש בגבעת אולגה – תחרות מוזמנים ביוזמת "אשל" ,אוקטובר  , 2002זכיה
במקום ראשון מבין  9הצעות.
תחרות לתכנון שכונה בת  40יח"ד בקבוץ מעגן מיכאל – תחרות למוזמנים זכיה במקום ראשון מבין  4הצעות.

רשימת לקוחות
עיריות ומועצות ומוסדות צבור -מועצה אזורית יזרעלים ,שמשית ,עיריית הרצליה ,עיריית ת"א ,עיריית חדרה ,המוסד
לבטוח לאומי .עירית כפר סבא .עירית רמת גן ,עירית רמת השרון ,משרד הבטחון ,משרד השיכון ,מ.א אשכול.
קבוצים -קבוץ שפיים ,קבוץ מגל ,קבוץ סעד ,קבוץ גבעת חיים איחוד ,קבוץ מעגן מיכאל ועוד.
חברות ועמותות – החברה הכלכלית אפיקי עמק חפר ,החברה הכלכלית לפתוח הרצליה ,החברה לפתוח קיסריה ,חברת
"עמל" )רשת להקמת בתי אבות(" ,אשל" )אגודת שרותים למען הזקן בישראל( ,קמפוס גבעת חביבה.
חברות היי-טק :בוסטון סיינטיפיק ,סכמה ,אדיוסופט ועוד .ספרית הקבוצים המאוחדת ,סמינר אפעל )ה.מ.י.ל( ועוד
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