
 דרכו של אמן

רפאל ויצמן היה רק ילד כשכבר החל להעלות עיצובי נוף על הנייר. לאחר שסיים את לימודי תכנון הנוף 

 באוסטרליה הרחוקה, חזר לישראל להשפיע על נופי מולדתו.

אדריכלות נוף היא אחד התחומים המרתקים ביותר במקצוע האדריכלות. היא כוללת עיצוב ותכנון של מרחבים 

פתוחים, לעיתים תוך התאמה למבנים הקיימים בשטח. כבר מראשית ההסטוריה בני האדם ניסו לעצב את הנוף 

צועות והטבע כדי ליצור גן עדן עלי אדמות, וגם היום אלפי שנים מאוחר יותר, עיצוב נוף נחשב לאחד המק

יומנות, הבנה רחבה אבל המבוקשים והמאתגרים ביותר. אדריכלות הנוף כמו כל תחום אמנות אחר דורשת מ

 בעיקר כישרון. 

 ניצנים של אמנות

החל לצייר אמנות נופית ושלל רעיונות שהגה במוחו בעודו  14בקרית גת. כבר בגיל  1980, נולד בשנת רפאל

מדמיין נופים רחוקים ושונים ממה שהכיר. לאחר התיכון, יצא רפאל לטייל בעולם בחיפוש אחר אותם נופים 

 דמיונו והכיר נופים חדשים ומרתקים כאשר חקר את אירופה והמזרח הרחוק.מרתקים שהעלה ב

כשחזר לארץ החליט להפוך את תשוקתו העזה לנופים למקצוע והחל ללמוד תכנון נוף. לאחר שסיים את תוכנית 

לצייר הבית של  יך את לימודיו אותם מימן תודות לכך שהפךהלימודים בארץ, עבר לאוסטרליה הרחוקה להמש

 כשחזר לארץ הציג את ציוריו בשתי תערוכות שונות. " במלבורן.Innovative Artריית "גל

 רפאל עיצוב נוף

המשרד עוסק בתכנון פארקים ושטחים ציבוריים פתוחים, גינות  פתח רפאל משרד לתכנון נוף, 2007בשנת 

ביותר על רפאל בעבודתו הוא . החלק האהוב ובליווי אדריכלים בשלב התכנון, הפיתוח והביצוע ייחודיותפרטיות 

"להסתכל על השטח כאילו הוא חומר גולמי, בוסרי, שאין בו עדיין רוח או נשמה ולדמיין איך תיראה היצירה 

בין הפרוייקטים המפורסמים של המשרד  הצומחת והחיה בסופו של התהליך, לאחר שהשקעתי בו את כל כולי".

בית הספר לקולינריה של  –ריון ואת עיצוב קמפוס "דן גורמה" ניתן למצוא את גן ההנצחה בנמל התעופה בן גו

 רשת מלונות דן.
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, צבעונים ומלאי םהסגנון הייחודי שמאפיין את רפאל הוא עיצובם של שטחי נוף שונים כציורי אבסטרקט מודרניי

והחשיבה האסתטית שמגיעים  עניין. רפאל מתחבר אל הלקוח ואל חזונו ומבטא בשטח את התהליך היצירתי

 מדיאלוג אמיתי וכנה עם הלקוח ורצונותיו העמוקים ביותר.
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ופה רפאל הצליח בגדול. הוא שימר את נפשו  -דלה להשאר אמן כאשר הוא גפיקסו אמר שכל ילד הוא אמן, הבעי

את השראות הנוף הגדולות שלו והפך את אותם ציורים למציאות של אותו ילד חולמני המבטא באמצעות ציור 

 כאשר גדל והפך לאמן מוביל בתחום תכנון הנוף בפרט והאמנות בכלל.

 

 

 

 


