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  תכנון נגיש בע"מ    -    דניאל כהנא
  אדריכל, מתכנן ערים ומורשה נגישות

  

 המשרד משלב עבודה באדריכלות, תכנון ערים ויעוץ נגישות. �
 בצפון בכלל, ובגליל בפרט.בפרפריה: עיקר הפעילות  �

 נעשה במקצועיות, בתשוקה וביצירתיות. התכנון �

 העבודה נעשית תוך יחס אנושי, סבלנות וכבוד לזולת. �

  פשוט ובא לשרת את התפקוד והמשתמש.נקי,  -העיצוב והתכנון  �

  :רקע אישי
בית העמק. שורשיי נטועים בנופי הגליל. בסיום לימודי  בקבוץ עברושנות ילדותי 

צוות  אחריה שירתתי כשבע שנים כאישו ,התנדבתי כמדריך בשנת שרות שלישית

   בחיל האוויר. אוויר

  .(משגב) אני בעל משפחה וגר במושב מנוף

המשרד שלי הוקם לאחר שרכשתי נסיון מקצועי בשלושה משרדי אדריכלים גדולים 

  .(טכניון) בצפון, ולאחר שהשלמתי תואר שני בתכנון ערים ואזורים

  במחויבות ובאמינות.אני מאמין בקבלת האחר, בסובלנות, 

  אני מאמין בשיתוף פעולה, בעבודת צוות , בדגש על יחס אנושי.

  :אודות
  :משרד

  אזור התעשיה "תרדיון" , במשגב.המשרד ממוקם ב

  .ומזכירה אדריכלים ארבעהצוות המשרד כולל 

  עובד בקשרי חוץ עם גורמי ייעוץ מקצועי וגורמי שרטוט והפקה.

  :תארים אקדמיים

  בהצטיינות) - .B. Archלארכיטקטורה ובינוי ערים (מוסמך   1991-

  הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון.  

  פרס קרן גוטווירט על הצטיינות בלימודים.  1999-

  פרס הצטיינות ע"ש גרהד קרפלוס ז"ל עבור עבודת מגיסטר.  2003-

  הצטיינות)(ב במסלול לתכנון ערים ואזורים.  (MA) תואר מגיסטרמוסמך ל    2003-

  תחבורה ציבורית". וטהפיתוח עירוני מנושא המחקר: "
“Transit – Integrated Urban Development”    

  קורס הכשרת אדריכלים כיועצי נגישות (מת"י, טכניון, שק"ל והנציבות). -יועץ נגישות  2003-



        
  
  
  

נגישות ריכוז אקדמי עבור הטכניון (לימודי חוץ) קורס הכשרת אדריכלים כיועצי   2003-

  (מת"י, טכניון, שק"ל והנציבות).

פקולטה לארכיטקטורה ובינוי  - במסגרת פרויקט מיוחד -קורס תכנון נגישות לכל  ואילך  2006

  ערים בטכניון.

  פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. - הוראה במקצועות פרטי בניין  ואילך  2006

  :מחשבתוכנה ו

   עמדות מחשב. ארבעבמשרד 

  (אפליקציה לתב"עות).  ,Revit AutoTaba, Fotoshop, 2013עמדות אוטוקד שלוש 

 תכנון ערים ואזורים:

 :רקע �
, הסביבה והכוחות התכנוני רקעשטח, התכנון הוא תהליך. ראשיתו בלימוד ה

למקסם וומצליח לשלב  התכנון הפועלים בו. תכנון טוב לוקח בחשבון את כל מרכיבי
בעלי העניין. התהליך הזה חייב להכיל הרבה הקשבה, את התועלות עבור כל 

  סובלנות, כבוד לזולת ומחויבות, כל זאת ביחד עם ניסיון, ידע ומיקצועיות. 

ערכי הנוף והסביבה, ביחד עם התשתיות הציבוריות שייכים לכולם. יש לדאוג לתכנן 
  באופן שכלל תושבי המרחב יהנו באופן שווה מהנכסים הציבוריים.

 פרויקטים: �

 צפת. –שכונת מורדות דרומיים  -יח"ד 150   -משרד הבינוי והשיכון �

 צפת. -הרחבת שכונת רמת רזים  

  חורפיש. -הרחבת שכונה לחיילים משוחררים -יח"ד 200   

  משגב. -תכנון הישוב כמאנה - יח"ד  1,000  

  עין מאהל. –יח"ד  700  

 הרחבת היישוב "כורזים".  

 מכמנים. –תכנית מפורטת   -מנהל מקרקעי ישראל �

 פוריה כפר עבודה. - תכנון ישוב    

  מנוף.  -הרחבת ישוב   

 שכניה.  -הרחבת ישוב  

 תכניות מפורטות עבור העיריה ועבור יזמים פרטיים.  - עירית כרמיאל �

 תכנית אב לקמפוס ללימודי סביבה במבנה לשימור (חווה חקלאית בית שאן).  - עירית בית שאן �

 , תכנית מתאר ליישוב. 2/9תמ"מ שינוי ל  -כפר תבור �

 .תכנית מפורטת לגן הראשונים  -מגדל העמקעירית  �

 תכניות מפורטות.  -מקורות �

 תכנון מרכז מוניציפלי לישובי הר שכנייה.  -מועצה אזורית משגב �

  תכניות נקודתיות ביישובים: שכניה, אבטליון, יובלים, הררית, מנוף ומכמנים.  

  מערבית.שכונה  -תכנית הרחבה -סלאמה  

  תכנית הסדרה כוללת ליישוב.  -עצמון  

  תכנית מפורטת להסדרת המתחם. - "אהל יעל"  

 תכנית להרחבה והסדרת המתחם. -"דרך התנ"ך אל הטבע", מכמנים  

 דרך נופית. - תכנית מפורטת לכביש עמוקה  -מרום הגליל �

 תכנית אב לנחל פקיעין.  -רשות ניקוז גליל מערבי �

 ות.תכנון מתחם לתייר  -ספסופה �



        
  
  
  

לב, תחנות תדלוק, -נקודתיות: קולחי משגב, א.ת. תרדיון, א.ת. בר תכניות מפורטות  -יזמים פרטיים �
 .ישובים, חברת ערים, חברות תעשייה, יזמים פרטיים (מגורים)

 תכנון אדריכלי:

 :רקע �
  .חדשנות, חדוות יצירה ואהבת אדם מלאכת העיצוב והתכנון האדריכלי משלבת

שביל הזהב בין הגשמת הרצונות והחלומות של הלקוח תוך  תהליך התכנון הוא
  ב.גבלות התקצייומ מפגש עם המציאות הפיזית, לוחות הזמנים

מקפיד על שיתוף המזמין בכל שלבי התכנון והעצוב והטמעת רעיונותיו אני 
  .במעשה היצירה, עד המוצר הסופי

 פרויקטים: �

 .)2002( מבנה מנהלה קיים כיתות ושיפוץ 6בי"ס יסודי   מועצה מקומית יבנאל �

 .מועצה מקומית יבנאל    

 )2003תוספת גנים בישוב אשחר (  מועצה אזורית משגב �

 )2013הרחבה ( .)2004/5( כיתות בישוב הבדואי כמאנה 12בי"ס   

  ).2006/7מרכז רב תכליתי, כמאנה (  

  )2011מגרש ספורט מקורה, בי"ס הר שכניה (  

 )2013תלת גן ביישוב סלאמה (  

 .)04-9902301( תומר לוין -: מהנדס המועצהקשר איש  
 ).2006/7כיתות ( 18בי"ס חופי הגליל    -מועצה אזורית מטה אשר �

  ).2007כיתות ( 18 -בי"ס יסודי רגבה הרחבה ל  

  ).2011כיתות ( 12בי"ס חורשה לילדים אוטיסטים   

  )2011מועדון נוער בשבי ציון (  

 )2012קבוץ גשר הזיו ( -מועדון לחנוך משלים  

  .)04-9879607( שאול דוכס -: מהנדס המועצהאיש קשר  

 ).2006תכנית אב (   בית לוחמי הגטאות �

  ).2008מרכז לימודי מחודש, כולל הוסטל (  

 )2009אודיטוריום מחודש, ( 

 ).04-9958010( איציק -: מנהל תפעולאיש קשר  
 .)2004( אקולוגיתכנון מפורט מתחם  -בי"ס ללימודי סביבה, שלב א'  עירית בית שאן �

 .יח"ד) 80( שלושה דגמים -שכונה לבניה מרוכזת   ישוב קהילתי "מסד" �

 תכנון פיתוח ותשתיות להרחבה.  ישוב קהילתי "שכניה" �

 תכנון שכונה עבור יזם פרטי.  שכונה - יבנאל  �

 )2011תוספת מחלקה לבית אבות סיעודי (  קבוץ שמרת �

 הרחבת מפעל. - בע"מ תבניות פרידריך  א.ת. ברלב �

 תכניות הסדרה. -ם בע"מ חב' כרמוכרו  א.ת. כרמיאל �

 )2012תכנון מפעל חדש בכרמיאל ( -בע"מ  צבעחברת מיקרו  

 תכניות הסדרה. -בע"מ  חב' פלוריש  א.ת. תרדיון �

  )2012תכנון מפעל חדש ( - בע"מ שי עץ ואלום- אור  

  )2012תכנון מפעל חדש ( - גליל גרופ בע"מ  

 .מבנה שמירה בכניסה: מבנה נהגים, עבור המנהלת  

ת, יובלים, טבעון, שורשים, אבטליון, עצמון, מנוף, עפולה, צפת, בית העמק, יודפ  : בתים פרטיים �
     קורנית, שכניה, אשחר ואלמגור.

   



        
  
  
  

 נגישות לאנשים עם מוגבלויות:

 :רקע �
עיסוק בתחום הנגישות יש בו שליחות. יש בו דרך חיים. יש בו רגישות, אחריות 

  סיון, באהבה ובמסירות. יבנ -הפרקים האלה לומדים בשטחומודעות. את 

חוק השוויון בא להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו 
להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה ובכל תחומי החיים. לתת מענה הולם לצרכיו 

  בכבוד.המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מירבית, בפרטיות ו

כל יוזמה תכנונית שעניינה עיצוב סביבה ציבורי חייבת באישור וליווי של מורשה 
מחויב בליווי הפרויקט משלב התכנון דרך קבלת היתר . מורשה הנגישות נגישות

הבנייה ועד האכלוס וקבלת רשיון העסק. במקומות קיימים חובה להתייעץ עם 
  המקום. מורשה נגישות לגבי ההתאמות הנחוצות להנגשת

 פרויקטים: �
 .)059(מ.ר.  )2008באשור משרד התמ"ת ( - מורשה נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) �

 המזמין: אתר הנקרות, קבוץ ראש הניקרה. תכנון גשר נגישות לאתר הנקרות בראש הניקרה. �

 המזמין: מוא"ז "משגב", מח' הנדסה. התאמה לילד מוגבל. -הנגשת ביה"ס העל יסודי במשגב �

תכנון לנגישות במכללת צפת, "מבנה המשטרה", כולל תכנון מלא לביצוע נגישות במבנה.  �

  המזמין: מכללת צפת.

מוא"ז "משגב", כולל תכנון מפורט לביצוע,   - תכנון ונגישות למבנה רב תכליתי בכמאנה �

 המזמין: מוא"ז "משגב", מח' הנדסה.

 שות במח' שיקום., יעוץ לנגיסקר נגישות ותכנון לבי"ח ממשלתי בנהריה �

 יעוץ נגישות לכל הבניה במתחם, כולל מבנה "קיקה" החדש. -חוצות המפרץ �

 :יציבורם במרחב המבני יעוץ נגישות �

ציבורי "גן פיתוח גן  כתות חדשות, מתנ"ס וספריה בכפר קרע, 6 -י"ס יסודי בסלאמהב

חיפה  -ים-בית משפט מקומי, מבנה פל, חוסנייה -מגרש ספורט משולב ,כמון -עומר"

 -סמועדון פי ,מבני ציבור עבור קרן רש"י ,קרן הסיטי חיפה -שירות התעסוקהלשכת 

 - חוסן, בית כנסת -שתולה, בית כנסת - מעלה יוסף, בית כנסת - מעונה, בי"ס מעונה

כרמיאל, ישיבת הסדר  -כרמיאל, חווידע -בי"ס קציר כפר מנדא, -מורשת, מרכז תעסוקה

דיר אל אסאד, מתחם  -אגמון החולה, קניון דבאח -נהריה, מרכז מבקרים -"נהר דעה"

פתח תקוה, כישורית,  -ניון סירקיןנהלל, ק -ראש פינה, אמפי -עמק השלום, אתר שחזור

עילית, נצרת – 1- : סיטיהדיור הממשלתי, כפר תבור -סכנין, מגרשי ספורט -אשכולות גנים

  ., ועודנצרת עילית, קניון עכו -לב העסקים

 :מגוריםלמבני יעוץ נגישות  �

, פסגות יוקנעם - אור עקיבא, שתית - שתיתם חיפה, בת גלי-14השרון טבריה,  -חב' א. שושן

  .ועוד חיפה -אינשטיין

 :יעוץ נגישות מבני תעשיה �

מתחם דלתון,  - דלתון, מפעל "פסטנונה" -מפעל "ליתותק" בקצרין, מפעל "ארזים"

  .תרדיון משגב -, "הלן דורון"ראשון לציון -איקאה

  

 



        
  
  
  

 :ופיתוח תשתיותליעוץ נגישות  �

חוף חוקוק, חוף צאלון, חוף  ,בישוב יודפת בשכונה חדשהפיתוח וביצוע כביש ציבורי 

  רשות ניקוז כנרת. -צינברי

מכמנים, כישור, יעד, : תובל, מצפה אביב, בהרחבות ישובים תשתיות להרחבות מגורים

 ., לוטםהר חלוץ, מעלה צביה

 הוראה:

 נגישות:בתחום ההוראת 

אדריכלים כיועצי נגישות (מת"י, טכניון, שק"ל ריכוז אקדמי עבור הטכניון (לימודי חוץ) קורס הכשרת  �

  והנציבות).

פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.  - עיר כרמל, במסגרת פרויקט מיוחד -קורס תכנון נגישות לכל �

 הקורס כלל הרצאות ממומחים ופרויקט בתכנון של הסטודנטים.

בטכניון שכלל עבודה סמינריונית שכלל  ריכוז קורס הרצאות בלבד בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים �

 סקר נגישות למבני ציבור בחיפה ובעיר כרמל.

ליווי, ריכוז והכנת תכנית לימודים בטכניון, לקורס שיכשיר מורשי נגישות מבנים, תשתיות וסביבה עבור  �

 רשם המהנדסים/ משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (לא יצא לפועל). 

 :ובינוי עריםבפקולטה לארכיטקטורה  ההורא

  הוראה במהלך לימודי המגיסטר, ועד היום, במקצועות הבאים:   1998-2007

, 3-, פרטי בנין2-, פרטי בנין1-: מבוא לפרטי בנין, פרטי בניןהוראה בלימודי ארכיטקטורה  

  תכנון עבור נכים.  - מבוא לבינוי ערים, פרויקט מיוחד

  .3-, אולפן2- ה מרחבית, אולפן: מבוא לחשיבהוראה במסלול לתכנון ערים ואזורים  

  הוראה בקורס לעיצוב פנים, הטכניון, היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ, חיפה.  1999-2000

  

  

  

  

  

  בכבוד רב, 

    דניאל כהנא

  

  

  

  


