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גולני אדריכלים
Golany Architects

ירון וגלית גולני הם בוגרי הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, והם 

שותפים בגולני אדריכלים. המשרד הוא המשך ישיר של עבודתם במסגרת 

משרדיהם גלית גולני אדריכלים ולביא-גולני אדריכלים ומתכנני ערים, משנת 

1991. עבודת המשרד כוללת תחומים מגוונים: מבני משרדים, מבני ציבור, מבני 

מגורים ובתים פרטיים, החל מפרויקטים גדולים ומורכבים כדוגמת פארק היי-טק 

בשטח 45,000 מ"ר, תכניות בינוי עיר, תכניות נופיות, ועד עיצוב פנים ועיצוב 

רהיטים. הגישה התכנונית של המשרד היא אינטר-דיסציפלינרית, תוך שילוב

רציף של תחומי התכנון השונים. בכל הפרויקטים מושם דגש על רגישות 

לסביבה ולערכי תרבות וטבע. הפרויקטים של המשרד מגוונים גם בשפה 

הצורנית שלהם, והם נעים בין מבנים בשפה נקייה ועכשווית, כולל טכנולוגיות 

היי-טק, לבין שימוש בעץ, עד למבני אבן בנוף קדומים ארץ-ישראלי.

Yaron & Galit Golany ירון וגלית גולני
רחוב יהודה המכבי 6 תל אביב
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מרכז הכוונה לצעירים, אשדוד

המבנה תוכנן למרכז העיר אשדוד, כדי לשמש מרכז להכוונת צעירים להשכלה 

גבוהה ולבניית עתידם בעיר. עיצוב חזיתות המבנה מבוסס על קולונדות 

היקפיות המכוסות במטפסים. הקולונדות משמשות חלק ממערכת שבילי 

הולכי הרגל במרכז העיר וכחזיתות ירוקות להצללה ובקרה אקלימית. המבנה

מתוכנן להיראות במיטבו גם ללא צמחייה, ולאפשר גדילה, תחזוקה, גיזום

ונשירה בחודשי החורף. התכנון לווה על ידי אגרונומים כדי להבטיח את ישימות 

הקירות הירוקים והצלחתם בפועל. הקיר הירוק ההיקפי אינו משתמש בטכנולוגיה 

מורכבת אלא מתבסס על פרגולת המטפסים הים תיכונית המסורתית, הפשוטה 

והחסכונית במים, שיטה שידועה כבר אלפי שנים  



צילום הפרויקט: גולני אדריכלים

Photography: Golany Architects

מועדון קהילתי, כפר ברא

המועדון הקהילתי בכפר ברא הוא מבנה חדש מן היסוד, שתוכנן בבנייה 

מסורתית לבקשת המזמין, המועצה המקומית. התכנון הוא בבחינת שימור 

תרבותי של ערכים וסביבה שנעלמים מן הנוף הבנוי בכפרים הערביים. כחלק 

מתכנון הפרויקט יזמנו חשיבה בקנה המידה העירוני, שבו יוצר המבנה כיכר 

מגוננת ומעברים מקורים המקשרים אותו למסגד הסמוך. המבנה נתפס 

עם השלמתו כחלק ממרקם הכפר, ותחושת התושבים היא כאילו הבניין היה 

שם מאז ומעולם. במסגרת הפרויקט תכננו את המבנה, את הנוף ואת חללי 

הפנים, תוך שמירה על האווירה המקומית האופיינית. הקפדנו על פרטי האבן 

ופרטי  הקמרונות  תכנון  על  הישנה,  הירושלמית  בשיטה  שבוצעו  המדויקים 

הגמר. בתכנון הנוף שמרנו על פשטות כפרית בבחירת החומרים והצמחים. 

פנים המבנה מבטא אף הוא את ערכי הבנייה המסורתית, במידות החללים, 

בחומריות ובפרטים. ההסתמכות על הבנייה המסורתית מוכיחה את עצמה 

גם מבחינת ההתאמה האקלימית, עם הקירות העבים, התקרות הגבוהות, 

המעברים המוצללים ויצירת זרימת אוויר משופרת בקמרונות. אור טבעי מסונן 

מאיר את חללי הפנים מפתחים עליונים המכוסים בסבכות על גג הבניין  


