
 מיכאל דואני 
2022אוגוסט –1962ספטמבר   

 
 אדריכל נוף   

 חבר הנהלת איגוד אדריכלי הנוף

 מיקי היה אדריכל נוף
 הוא דאג לתכנן את הנוף בארץ

 הוא גם דאג לתכנן את הנוף סביבו
 מיקי היה אדריכל השיחה

מיקי ידע לתכנן את השיחה ככה שלכולם יהיה 
נוח ולכולם יהיה רצון להתהלך בשיחה ולהנות 
מהנוף והוא ידע לשטוף את השיחה במספיק  
צחוק שיהיה נעים ולתת מקום נוח לשהות בו  

כשהשיחה התחממה
2022אוגוסט , מתוך דברים לזכרו מאת איתי זכאי  



ומשם   1989מיכאל סיים לימודיו במסלול אדריכלות נוף בטכניון בשנת 

בולוניה איטליה , המשיך ללימודי תולדות האומנות במכללה לאומנויות

בתקופה זו עבד באיטליה ושיתף פעולה עם מספר  . 1994-שם סיים ב

.משרדי תכנון מובילים  

שם  , "מ"אדריכלי נוף בע בלנקאיזי "עבד במשרד   1995-2011בין השנים 

.ראש צוות תכנון ומרכז צוותי עובדים, שימש כאדריכל נוף בכיר  

  2014-ומ, מ"אדריכלי נוף בע-.ד.הקים בשותפות את משרד ע 2012בשנת 

.ד.שימש כשותף ובעלים של משרד ע 2019ועד   

)מ"מיכאל דואני אדריכלות נוף בע( ן.א.ד.מהקים וניהל את משרד  2019משנת   

היכל המשפט  , בנתיבות" מעלות הנחל: "ן.א.ד.מפרויקטים נבחרים של 

, שפת רחוב -ראשון לציון וחולון, חיל האוויר נבטיםבסיס , בתל אביב  

.פארק האגם בנס ציונה, חולון" ים-גב"  

.ס"עסק בהוראת הנדסאי נוף במכללת אורט כ 2011-2013בשנים   

.שימש כמרצה בקורס מבוא לפרטי גן בטכניון 2022בשנת   

 

התנדב בהנהלת האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף   2016החל משנת 

ותרם רבות לקידום המקצוע והובלת אירועים ופרויקטים עבור קהילת 

.אדריכלי הנוף בישראל

..וגם חוש הומור לא חסר לו   

 ציוני דרך



" ,מ"אדריכלי נוף בע בלנקאיזי " 1995-2011  

 אדריכל נוף בכיר ראש צוות תכנון ומרכז צוותי עובדים במשרד



 .שבשנה האחרונה קידמנו אותו לקראת מכרז וביצוע ומיקי היה גאה בו מאוד, בנס ציונה" פארק האגם"  פרוייקט
 .יושלם הוא יהיה פרויקט הדגל של המשרד הפרוייקטהוא היה מדבר על כך שכאשר 

זהו למעשה מאגר לקליטת מי נגר עודפים . דונם כשעל מחציתו מתוכנן כאגם 30-עירוני בשטח כ פ"בשצמדובר 
 .שמגיעים לאזור מראשון לציון ובאר יעקב ומציפים את נס ציונה כל חורף מחדש

על מנת לקבל גוף מים  ) ליאב שלם( והידרואקולוג) מלין מהנדסים(התכנון היה בשיתוף פעולה צמוד עם הידרולוג 
  -תפקידים חשובים 2שממלא 

 .מתקן הנדסי למניעת נזק הצפות ושמירה על חיי אדם. 1
 .כאתר טבע עירוני בעיר  שמתפקד  גוף מים דינמי ואסתטי. 2
 

 ן.א.ד.מ, פדורובנוף נעמה ' אד



  ן.א.ד.ממהווי המשרד 

  ן.א.ד.מל של "בעלים ומנכ 2019החל מ 

מ"מיכאל דואני אדריכלי נוף בע  









2016-התנדבות בהנהלת האיגוד החל מ  



2022יוני " הייתי חלק מהנוף"יזם ומוביל התערוכה   



 ותמיד עם גאוות יחידה



א"אביב תשפ, מרצה בקורס מבוא לפרטי גן בטכניון  



 הנאות החיים עם החברים והקולגות



 חובב טיולים מושבע



אהבת חייו קייסיועם   



 צלם הנופים





ותמיד תהיה, היית  
 חלק מהנוף

 אוהבים אותך וזוכרים אותך
 האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף


