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ירון גולני וגלית גולני, השותפים ב"גולני אדריכלים", הינם בוגרי הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, משנת 1987 ו-1989. המשרד הוא המשך ישיר של עבודתם במסגרת "גולני 

אדריכלים" ו"לביא-גולני אדריכלים ומתכנני ערים" משנת 1991. המשרד שם דגש על עיצוב ותכנון מוקפדים, מתוך הקשבה לרצונות הלקוח ולקונטקסט. 

עבודת המשרד כוללת תחומים מגוונים, כגון: מבני משרדים, מבני ציבור, מבני מגורים ובתים פרטיים, והיא מתפרסת על קני מידה שונים, 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 הפרוייקטים מושם דגש על רגישות לסביבה ולערכי תרבות וטבע. הפרויקטים של 

המשרד מגוונים גם בשפה הצורנית שלהם, והם נעים בין מבנים בעלי שפה נקייה ועכשוית, כולל טכנולוגיות היי-טק, לבין שימוש בעץ ועד למבני אבן ונוף קדומים ארץ-ישראלי.
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לעומת האופי הסולידי והמוצק של יתר המבנה, עוצבה המבואה   u
כקופסת זכוכית עם פרטי היי-טק. 
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בית "רונאימר-נירפלקס"
המבנה תוכנן בשותפות אדריכל יוחנן לביא, עבור חברת "רונאימר-נירפלקס" 

העוסקת ביבוא ושיווק נייר איכותי. גודלו של המבנה הוא 13,500 מ"ר, הכוללים 

את משרדי ההנהלה, מחסן מרכזי וחניון תת-קרקעי. שתי הקומות העליונות 

של המבנה משמשות למשרדים נוספים, והן מאוכלסות על ידי חברות שונות. 

המרכזי  המחסן  למלא:  עליו  אותן  הפונקציות  את  מבטא  הבניין  מראה 

נמצא בקומת הקרקע הבנויה כקומה כפולה בעלת חלונות רבועים וקטנים, 

טון  ארבעה   - נושאת  היא  אותו  הגדול  למשקל  הותאם  עיצובה  אשר 

חלל  על  המשקיפה  הגלריה  בקומת  ממוקמים  ההנהלה  משרדי  למ"ר. 

לקיר, החושפים בחזית  ובה תוכננו חלונות סרט אופקיים מקיר  האחסון, 

את העמודים התומכים במבנה. שתי קומות המשרדים העליונות מזוהות 

בחזית קירות המסך שלהן.

הקידמה  ביטוי  לידי  באות  המבנה  של  הראשית  המבואה  בעיצוב 

והבינלאומיות המאפיינות את חברת "רונאימר-נירפלקס". לעומת האופי 

הסולידי והמוצק של יתר המבנה, עוצבה המבואה כקופסת זכוכית עם 

פרטי היי-טק כגון, מדרגות פלדה, מעלית שקופה עם מנגנון חשוף, וקיר 

זכוכית סטרוקטורלית.


