פרופיל משרד נטע שמר

משרד 'נטע שמר תכנון סביבה ונוף' פועל משנת  ,1997בגליל התחתון .המשרד מנוהל על-ידי מתכננת נטע שמר,
בעלת תואר שני בתכנון ערים ואזורים ומעסיק צוות של עובדים קבועים וכן יועצים חיצוניים בהתאם לדרישות
הספציפיות של כל פרויקט.
לאורך השנים צברנו ניסיון בתחומי התמחות שונים החל מתכניות מתאר ועד תכנון מפורט וליווי הביצוע ,וכן ייעוץ
סביבתי לתכניות ולפרויקטים.
בתהליך התכנון אנו שמים דגש על איזון בין צרכי הפיתוח לשמירה על משאבי הסביבה והנוף .אנו מאמינים בפיתוח
בר קיימא השואב מהסביבה ומותאם לה.
אנו מציעים פתרונות יצירתיים לכל סוגיה תכנונית תוך הקפדה מתן מענה יעיל מקצועי ,ואדיב.

תחומי התמחות:
תכנון סטטוטורי
בדיקות היתכנות.
הכנת תכניות מפורטת.
ליווי וקידום תכניות במוסדות התכנון.
ייעוץ סביבתי
ליווי וייעוץ סביבתי-נופי לתכניות אב ,מתאר ותכניות מפורטות .הערכת ההשפעות הסביבתיות
הצפויות ואמצעים לצמצום השפעות שליליות תוך שילוב והטמעה של עקרונות קיימות.
מסמכי מדיניות בנושא קיימות ותכנון סביבתי עבור יישובים ,רשויות וגופים ציבוריים ,והטמעת
עקרונות קיימות ושמירה על משאבי הסביבה בתכניות הפיתוח.
תסקירי השפעה על הסביבה ונספחים סביבתיים.
פיתוח נופי
תכנון מפורט לפרויקטים של פיתוח נופי ,החל משלב הרעיון ,דרך הכנת תיקי מכרז ,תכניות עבודה
וליווי הביצוע.
ליווי נופי לפרויקטים של תשתיות.
סקרי עצים בוגרים ושיקום נופי.
תכניות העתקת עצים בוגרים.
תכנון צמחיה ושיקום גנים ותיקים.

לקוחות המשרד
רשות ניקוז ונחלים ירדן
דרומי
חברת מקורות

עיריית עפולה

מועצה אזורית גולן

מועצה מקומית כפר-
תבור

חברה כלכלית גולן

רשות הטבע והגנים

יקב תבור

קרן קיימת לישראל

תאגיד מים וביוב
מעיינות העמקים

פרויקטים נבחרים
תכנון סטטוטורי
תכנית מפורטת לשמורת טבע וגן לאומי עין צנובר
תכנית מפורטת ליער מורדות התבור
תכנית מפורטת ליער מורדות הגולן
תכנית מפורטת להגדלת מגרשי מגורים ביישוב קהילתי קלע אלון
ייעוץ סביבתי
ליווי נופי סביבתי לתחנת שאיבת שפכים רמת ישי
סקר עצים שיכון השוודים קיבוץ עין-דור
ייעוץ נופי לתכניות לגיטימציה למתקנים של מקורות
פיתוח נופי
שדרות ארלוזורוב ,עפולה
מתחם יקב תבור ,כפר תבור
'גן טל' ,גן שכונתי בכפר תבור
תל-יוסף הישנה ,מצפור בדגש התיישבותי
מצפה סירין

קיבוצים
לקוחות פרטיים

