
רבע מאה של זוגיות מקצועית מנצחת
משרד האדריכלים המצליח של יפעת דגן וקיי שדה, מבוסס על יכולת מקצועית גבוהה 

והבנה של צרכי הלקוחות, אך לא פחות חשובה היא ההרמוניה של צמד האדריכלים, 
אשר חוגגים השנה 25 שנים של עבודה משותפת / צילום: עמית גירון

לכל אחד יש את תחומי האחריות שלו, אך אנו נמצאים בשיח מתמיד 
ומעורבים בכל הפרויקטים במשרד".

יפעת: "ללקוחות, במיוחד בסקטור הפרטי, חשוב השילוב של תכנון ועיצוב 
ברמה גבוהה וקפדנות בכל הקשור לרישוי וביצוע. השילוב בינינו עונה על 

הציפיות הללו. במשרדנו צוות אדריכלים מנוסה, המעורב בדיאלוג התכנוני 
והאחראי על הפקת התכניות".

מהו סוד ההצלחה של הזוגיות המקצועית שלכם?
יפעת: "הדיאלוג האדריכלי בינינו מעשיר את התוצאה ועוזר לפתוח ולפתח 

כיווני חשיבה נוספים. אנו משלימים זה את זו, יש לנו הומור פנימי והווי 
משרדי. מעבר לשעות הרבות אותן אנו מבלים בעבודה, אנו מתגאים בפרגון 

הדדי, גם בכל הקשור לזמן החופשי".
קיי: "אצלנו יש ערך מוסף גבוה מאוד לעבודה בצמד. כאשר יש סיעור 

מוחות שוטף ואיכותי, התוצאה המתקבלת היא טובה יותר".
בשנים האחרונות עסק המשרד בפרויקטים רבים במרכז הארץ )הרצליה, 

כפר שמריהו, קיסריה, סביון, רמת חן ועוד(, אשר חלקם נעשו בשיתוף 
.PARQUETEAM פעולה הדוק עם חברת

מה מאפיין את הפרויקטים שלכם? 
יפעת: "בפרויקטים בהם אנו עוסקים, התכנון 'תפור' במיוחד עבור הלקוחות, 
תוך דיאלוג פורה ויחס אישי. הבניינים מאופיינים בקווים נקיים ואלגנטיים, 

עם פרטי ביצוע מוקפדים, ליצירת אדריכלות העומדת במבחן הזמן".

פעת דגן וקיי שדה, הקימו בשנת 1987 את משרד שדה - דגן אדריכלים, י
באופן די ספונטני. דגן ושדה, שהיו אז אדריכלים צעירים בתחילת דרכם, 
נפגשו לראשונה כאשר למדו יחד בטכניון, החלו לעבוד כשכירים עם סיום 

הלימודים, ויצאו יחד לדרך עצמאית. הלקוחות הרבים שצברו במשך כ- 25 
שנה מצביעים ברגליים, וההצלחה של המשרד מוכיחה כי זוגיות מקצועית 

איכותית יכולה להוות קלף מנצח.
כיצד החל הקשר המקצועי שלכם?

קיי: "למדנו יחד בטכניון ולאחר הלימודים שמרנו על קשר. עבדנו תקופה 
קצרה כשכירים במשרד גדול, אך שנינו רצינו לצאת לדרך עצמאית. כל 

אחד מאיתנו קיבל הצעות וחיפש שותף לעבודה משותפת. מאז עברה כבר 
רבע מאה... במשך שנים של עבודה משותפת 'גידלנו את עצמנו' ויצרנו את 

הדפוסים להצלחה".
יפעת: "הכל היה מאוד ספונטני. היינו צעירים וסללנו לעצמנו את הדרך. עם 

השנים יצרנו שפה אדריכלית משותפת והבנה בלי מילים. שיתוף הפעולה 
ההדוק שלנו הוא כבר חלק מה-DNA של המשרד".

מהם תחומי העיסוק המרכזיים שלכם?
יפעת: "משרדנו עוסק בתחומים מגוונים, תוך ראיה רחבה של כל היבטי 

התכנון והביצוע: תכניות בנין עיר, תכניות בינוי, בנייני משרדים, מבני 
תעשיה ומסחר, בנייני מגורים משותפים, מגורים בבניינים לשימור, תוך דגש 

על בניה איכותית של בתים פרטיים עתירי מערכות ועיצוב פנים בתחום 
המגורים ובתחום העסקי. לאחרונה, אנו מעורבים גם בפרויקטים של תמ"א 

."38
מהי חלוקת העבודה ביניכם?

קיי: "אין חלוקת עבודה מוגדרת... התכנון הרעיוני משותף, מתלבטים, 
דנים ולפעמים גם מתווכחים, אך לבסוף מקבלים החלטה משותפת. בשלב 

היישום יש צדדים שכל אחד מאיתנו לוקח על עצמו יותר. אני עוסק בעיקר 
בתחום הרישוי והפיקוח בשלבים המוקדמים ויפעת שמה דגש יותר על הצד 

העיצובי, התכנון המפורט והפיקוח בשלבי הגמר. 

חברת PARQUETEAM עוסקת בעיצוב, ייצור, ייבוא והתקנה של עץ ואבן לכל חלקי הבית: 
חיפויי רצפה וחיפויי קיר, מדרגות, פרגולות, מרתפי יין ועוד. PARQUETEAM משתפת 

פעולה עם האדריכלים והמעצבים המובילים בישראל, בביצוע פרויקטים מורכבים 
ובהתאמה אישית ללקוח.
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