אודות
משרד א.ענבר אדריכלות ובינוי ערים הוקם בשנת  1990על ידי אדריכלית איריס ענבר ,והתמחה במגוון נרחב של תחומי
תכנון אדריכלי .הרחבת תחומי העבודות בוצעה בשנת  ,2011עם הצטרפותו למשרד של אדריכל איתן ענבר  -זאת לאחר
שמילא מגוון תפקידי תכנון וניהול בכירים ביניהם כ  5 -שנים בשרות המדינה כסגן מתכנן מחוז הצפון בלשכת התכנון
המחוזית ,וכ 8 -שנים כמהנדס הערים טבריה וקרית אתא.
בשנת  2013מוזג משרדנו עם משרד שמיר מתכננים וממשיך כיום את פעילותו בשותפות עם קיבוץ משמר העמק ועם
משרד א.ב מתכננים תחת שמו החדש ענבר-שמיר אדריכלות  ,תוך הגדלת צוות המשרד ועימו הרחבת היקפי הפעילות
ומימוש מגמות של שיתוף פעולה ,צמיחה והתפתחות מקצועית מובנית.
הפרויקטים הרבים אותם מתכנן המשרד מאופיינים בייחודיות ,במקצועיות ,בראייה המשלבת הן פונקציונאליות למשתמש
הסופי מצד אחד והן ערך כלכלי משמעותי וערך תכנוני גבוה עבור היזם מהצד השני.
משרד ענבר-שמיר אדריכלות מתכנן את המרחבים שבין תכנון עירוני לבין תכנון ועיצוב מבנים ,בין מגורים צמודי קרקע
לבין מבני ציבור ומבני חינוך ,בין תכניות מתאר ותכנון אסטרטגי לבין תכניות מפורטות נקודתיות .בין היתר מתמחה המשרד
בתכנון מגורים בבניה רוויה.
על לקוחות המשרד נמנים משרדי ממשלה ,חברות ממשלתיות וציבוריות ,רשויות מקומיות ,ועדות לתכנון ולבניה ,מושבים
וקיבוצים ,ויזמים פרטיים .עבודות המשרד פרוסות על פני כל הארץ ,מישובי עוטף עזה ורמת חובב בדרום ועד לישובי גבול
הצפון.
משנת  2012מתמחה המשרד בייעוץ נגישות על כל היבטיו – תכנון נגישות ,הכנת סקרי נגישות ,מתן הנחיות לביצוע נגישות
ומתן אישורי נגישות לגופים שונים במשק וביניהם :רשויות מקומיות שונות ,האוניברסיטה הפתוחה ,משרדי תכנון ,יזמים
פרטיים.
המשרד מאוייש על ידי אדריכלים והנדסאיות אדריכלות מוכשרים ומיומנים המתכננים במשותף כצוות מתוזמן ומתואם
ומציעים ללקוחותינו שירות מקצועי ,אמין ויעיל.
גישתנו בכל פרויקט ,גדול כקטן ,הינה לימוד מעמיק של הנתונים הייחודיים של הפרויקט ,אופי ונתוני האתר ,דרישות
התכנון והרשויות – להפקת פתרונות מיטביים המשלבים תכנון חדשני עם פונקציונאליות מירבית למשתמשים הייעודיים,
תוך עמידה בלוח הזמנים ,הקפדה על צמצום עלויות הביצוע ,התאמות נגישות ,ושילוב עם הסביבה המיידית והרחבה.
אנו מאמינים שעל מנת לעמוד באתגרים אדריכליים ולמצות את הפוטנציאל של כל אתר ,חובתנו היא להיות קשובים ולהבין
את מכלול צרכיו וציפיותיו של הלקוח – בד בבד עם שמירה על עקרונות אדריכליים ומתן ייעוץ מקצועי המוודא כי נהייה כולנו
גאים במוצר המוגמר.

שירותי המשרד כוללים:
תכנון וייעוץ אסטרטגי
ריכוז וניהול צוותי תכנון
תכניות בנין עיר
שיתוף ציבור בתכנון
תכניות בינוי ופיתוח אורבני
ייעוץ ותכנון נגישות
הכנת סקרי נגישות ,אומדנים והנחיות לביצוע
תכנון אדריכלי למבנים
בדיקות היתכנות למיזמים
חוות דעת מומחה
בקרת תכנון

