
מידע כללי
לאלון יש ניסיון של 20 שנה בתכנון 

אדריכלי. מאז סיים את לימודיו, עבד 
אלון במספר משרדי אדריכלים וצבר 

ניסיון במגוון פרויקטים רחב.
בתחילת שנת 1999 הוא הצטרף 

לחברת מור אדריכלים והפך לחלק 
אינטגראלי מחברת יסקי מור סיון 

החל מהקמתה. אלון אחראי על תכנון 
פרויקטים מורכבים בקנה-מידה גדול 

בארץ ובחו"ל.
פרויקטים נבחרים

 בית BMC, רמת החי"ל, תל אביב
אדריכל אחראי על פרויקט שכלל 

בנייני משרדים ועבודה הממוקמים מעל 
לארבע קומות חנייה תת-קרקעיות, 
בשטח של 72,000 מ"ר בסך הכול. 

הפרויקט, שבוצע בשני שלבים, הושלם 
בשנת 2012.

בית החולים הפרטי אסותא, רמת 
 החי"ל, תל אביב

אדריכל אחראי על פרויקט שכלל 
תכנון יסודותיו, מעטפתו ומרחביו 

הציבוריים של בית החולים. הבניין בן 
10 הקומות הבנוי מעל לארבע קומות 

חנייה תת-קרקעיות בשטח של 90,000 
מ"ר הושלם בשנת 2009.

שלב 2 של הפרויקט היה בניין רב-
תכליתי למרפאות, משרדים רפואיים 

וחדרי התאוששות, במגדל בן 14 קומות 
שהוקם מעל לקומת הכניסה המחוברת 

לבית החולים ממערב, בשטח כולל 
של 16,000 מ"ר. העבודה על שלב 

זה התחילה בשנת 2008 אך הוקפאה 
בתחילת שנת 2009.

 מטרופוליטן, תל אביב
תכנון מגדל רב-תכליתי בן 40 קומות 

שהוקם מעל לארבע קומות חנייה תת-
קרקעיות, כולל קומת מסחר, קומות 
משרדים ו-24 קומות מגורים בראש 

המגדל. קומפלקס זה, בן 75,000 מ"ר, 
מתוכנן בלב ליבו של מרכז העסקים 

אלון גוזלן
אדריכל, עמית

הכשרה
תואר ראשון בארכיטקטורה מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טכניון חיפה )1991(

הראשי הצפוני של תל אביב, בין נתיבי 
איילון ממזרח לדרך מנחם בגין ממערב.

 צור יצחק, ישראל
אדריכל אחראי על תוכנית מתאר 

ל-500 יחידות דיור ביישוב הקהילתי 
צור יצחק כמו גם 230 יחידות המכסות 
שלושה מתחמי בנייה בשטח כולל של 

20,000 מ"ר וכן את בניין אגודת צור 
יצחק. שלביו האחרונים של הפרויקט 

הושלמו בשנת 2011.

 קניון קריוב רוג, אוקראינה
תכנון מרכז מסחר ובידור המכסה שטח 
כולל של 30,000 מ"ר. הפרויקט הוקפא 

בשנת 2006.

 בלוק 20, בלגרד, סרביה
חבר בצוות התכנון של פרויקט 

בבלגרד, כולל מרכז מסחרי, מלון 
ומשרדים המכסים שטח כולל של 
155,000 מ"ר )חמישה חניונים תת-

קרקעיים ו-95,000 מ"ר מעל לקרקע(. 
אחראי לתכנון מגדל משרדים המכסה 

שטח כולל של 50,000 מ"ר, כמו גם 
תכניות החיפוי של מלון ושל בניין 

מסחר. תכנון מפורט הושלם עד 
לשלב ההגשה. הפרויקט הוקפא 

לקראת סוף 2008.

 קניון לובליאנה, סלובניה
חבר בצוות התכנון של מרכז מסחרי 

 Stozice Sports-תת-קרקעי הממוקם ב
Park בבירת סלובניה, ליובליאנה. 
במתחם בן 185,000 מ"ר המתוכנן 

בעבור אצטדיון כדורגל, הוכנס פרויקט 
מסחרי המכסה אזור מסחר של 

95,000 מ"ר ו-90,000 מ"ר של חנייה 
תת-קרקעית. התכנון הסופי לתוכנית 

המסחרית הוגש בפברואר 2009 
והפרויקט הוקפא באותה השנה.
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