
מידע כללי
לאלון יש 15 שנות ניסיון בעיצוב 

 K.W.G אדריכלי. התחיל דרכו בחברת
במנהטן, הצטרף למור אדריכלים 

בשנת 2005 והיה חלק מחברת יסקי 
מור סיון אדריכלים מאז הקמתה 

בשנת 2006. אלון מיומן במגוון רחב 
של פרויקטים, תוך התמחות בשטחי 
מסחר, והוא הוביל פרויקטים בקנה 

מידה גדול משלב הקונספט ועד 
לפיקוח על אתרי הבנייה.

פרויקטים נבחרים
 The Landmark, האנוי, וייטנאם

אדריכל בפרויקט שכלל אתרי מסחר 
ומשרדים, כמו גם חנויות תת-קרקעיות 

בשטח כולל של 460,000 מ"ר. 
 הפרויקט תוכנן בשנת 2006, אך 

מעולם לא בוצע.

 Mega Mall Rose, בולגריה
אדריכל בפרויקט הכולל קניון, קולנוע, 

והיפרמרקט בשטח כולל של 56,000 
מ"ר. הושלם בשנת 2009.

 VABank, קייב, אוקראינה
בניין משרדים בן 20 קומות עם חניון 
תת-קרקעי בשטח כולל של 34,000 

מ"ר. הפרויקט תוכנן בשנת 2007, אך 
מעולם לא בוצע.

 Delta City Mall, בלגרד, סרביה
 אדריכל בפרויקט הכולל בניין 

משרדים בן 40 קומות, מלון, מרכז 
כנסים ושטחי מסחר בשטח כולל של 
150,000 מ"ר. הפרויקט תוכנן בשנת 

2006 אך מעולם לא בוצע.

 קניון בת ים, ישראל
ראש צוות בשיפוץ כולל של הקניון 

בפרבר התל אביבי בת ים. הפרויקט 
כלל תוכנית בניין עיר )תב"ע( להגדלת 
הזכויות המסחריות ותוספת בית אבות 

ומגדל משרדים בשטח כולל של 
58,000 מ"ר )כולל בניין ומבנה חנייה 

אלון פיק
אדריכל, ראש צוות

הכשרה
תואר ראשון מסדנת התכנון האדריכלי – המכללה הסביבתית, תל-אביב )1997(.

.)1999( )NYIT( תואר ראשון באדריכלות מהמכון הטכנולוגי של ניו-יורק
תואר שני בעיצוב אדריכלי מתקדם )AAD(, אוניברסיטת קולומביה )2004(.

קיימים(. התב"ע הינה בעבור תוספת 
 של 2,500 מ"ר שטחי מסחר למגדל 

בן 35,000 מ"ר.
 מגדל ויטה, בני ברק, ישראל

אדריכל בפרויקט הכולל משרדים, חניון 
תת-קרקעי ושטחי מסחר מעל לקרקע 

בשטח כולל של 23,500 מ"ר. הפרויקט 
הושלם בשנת 2013.

 עין בוקק, ים המלח, ישראל
ראש צוות בפרויקט הכולל מרכז 

מסחרי, חנייה תת-קרקעית ותב"ע 
לזכויות מוגדלות ומלון נוסף בשטח 

כולל של 10,000 מ"ר.

 מלון ליובליאנה, סלובניה
 אדריכל בפרויקט שכלל מרכז 
מסחר, מרכז ספורט, אצטדיון 

וחנייה תת קרקעית בשטח כולל של 
180,000 מ"ר. הפרויקט תוכנן בשנת 

2012, אך לא בוצע.
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