
גולני אדריכלים
Golany Architects

Golany Architects is a design-focused practice that handles 

projects in the areas of Architecture, Landscape Architecture, 

Interior Design and Urban Design. The studio is based in Tel Aviv 

and was founded in 1996. The projects are designed with a fresh 

new approach, responding to their context and clients. 

The studio combines the expertise of a larger architectural office 

with an exceptional personalised service. Their projects are 

highly acclaimed and published in books and magazines in 

Israel and abroad.

גולני אדריכלים הוקם ב-1996 על ידי ירון גולני וגלית גולני, בוגרי 
הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון. המשרד משלב באופן רציף את 
דיסציפלינות התכנון השונות: ארכיטקטורה, אדריכלות נוף, עיצוב 
פנים ותכנון ערים. גולני אדריכלים מתכננים בתים פרטיים, בנייני 

דירות יוקרתיים בתל–אביב, בנייני ציבור ובנייני משרדים. קנה 
המידה של הפרויקטים נע בין תכנון רהיטים ועיצוב פנים, לבין 

תכנון מבני משרדים של עשרות אלפי מ"ר. עבודות המשרד זוכות 
להערכה ופרסים ומתפרסמות בספרים ומגזינים בארץ ובחו"ל.
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בית בגליל
הבית משקיף אל נוף הגליל והכינרת עם נוף רחב הנשקף מכל 

חדריו. הפתחים הנדיבים פונים לכיוון דרום ומזרח ומחייבים על כן 
הצללה וסינון השמש החזקה אשר מתאפשרת על ידי סבכות העץ. 

הסבכות ניתנות להזזה בהתאם למצב השמש והצורך בפרטיות. 
הסבכות, כפירוש עכשווי לרעיון המשרבייה, חוסמות את המבט 
מבחוץ בעודן מאפשרות מבט החוצה אל הנוף. הפתחים מאחורי 

הסבכות נסוגים כדי לשפר את הבקרה האקלימית ובכדי ליצור חללי 
ביניים מוצללים ברצף של פנים-חוץ. המגרש הקטן תוכנן כהמשך 

רציף של הנוף סביבו, ללא כל גדר וחציצה, ליצירת תחושה של בניין 
הנטוע בנוף המשתרע עד לאופק.

Residence in the Galilee
The house overlooks the Sea of Galilee with 
a sweeping view from every room. Generous openings 
towards the south and east require the provision of 
shading and filtering against the intense sun, which is 
provided by the wooden shutters. The shutters slide 
in adjustment to the position of the sun and privacy 
requirements. The shutter lattices, as typical of 
Mediterranean Mashrabiya, block views inwards, while 
allowing one to enjoy the scenery from the inside. The 
windows and doors behind the shutters are recessed 
to improve climate control, creating intermediate 
spaces of shaded outdoor areas.

מיקום: הגליל
 שנה: 2016

שטח: 500 מ"ר מגרש, 
200 מ"ר בנוי

צילום: עמית גרון,
גולני אדריכלים )אמצעי 

למעלה(

Location: The Galilee Region
Date: 2016

Area: 500 sq.m lot,
200 sq.m built

Photo: Amit Geron, 
Golany Architects (top center)
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