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מידע כללי
לגבי ניסיון משנת  1982בתכנון
אדריכלי .הניסיון נצבר בעבודה במבחר
משרדי אדריכלים .גבי הצטרף למשרד
מור אדריכלים בשנת  1992והוא חלק
ממשרד יסקי מור סיון מאז הקמתו.
גבי עסק במגוון רחב של פרויקטים
בכל התחומים ,והיה אחראי על תכנון
פרויקטים גדולים ומורכבים משלב
התכנון הראשוני ועד לביצועם .גבי
מתמחה בעיקר בתכנון מבני מגורים
בכל הרמות ומכרזים מסחריים גדולים.

פרויקטים נבחרים

קניון קרית אונו ,ישראל
ראש צוות בפרויקט שכולל מסחר,
משרדים וחניה תת קרקעית בשטח
כולל של  125,000מ"ר .החלק המסחרי
הושלם ב 2007 -ונבנה בשני שלבים
תוך שילוב עם מרכז מסחרי קיים .מבני
משרדים הושלמו בשנת .2015
בנין דקל (אינטל) בפארק אזורים
פתח תקווה ,ישראל
מבנה משרדים בן  10קומות משולב
בפארק של מבני היי-טק .המבנה כולל
קומות משרדים וחניה תת קרקעית
בשטח כולל של  11,000מ"ר.
קניון אבנת ,פתח תקווה
תוספת קומה מסחרית שהושלמה
בשנת  ,2011לקניון קיים שתוכנן ע"י
משרדנו ובנייתו הושלמה בשנת .2000
תוספת מבנה משולב של משרדים
ומלון בגובה  11קומות ,מעל מבנה
החנייה שסמוך לקניון שתוכנן ,בנייתו
הושלמה בשנת .2015
טיב טעם -ראשון לציון ,ישראל
הסניף הגדול של הרשת ,בשטח כולל
של  11,000מ"ר ובו גם מתחם של
מסעדות ופאבים ,נפתח ב.2005 -

מתחם יס פלאנט בראשון
לציון ,ישראל
מתחם כולל מבנה ובו  26אולמות
קולנוע וכנסים עם חניה תת קרקעית
ומבנה מסעדות .הפרויקט נמצא סמוך
לאגם מלאכותי בראשון לציון ,שטחו
הכולל כ 14,000 -מ"ר .נפתח ב.2012 -
קניון עיר ימים ,נתניה ,ישראל
קניון מסחרי הכולל  3קומות
מסחריות וחניון תת קרקעי בשטח
כולל של  70,000מ"ר בלב שכונת
המגורים "עיר ימים" סמוך לפארק
הציבורי ומתקני הספורט .נפתח
ב .2012 -בתכנון תוספת של מבני
משרדים ,יושלם בשנת .2018

קניון הזהב ,ראשון לציון ,ישראל
תוספת אגף חדש לקניון הזהב הקיים.
השלב הראשון הושלם בשנת ,2012
וכולל  3קומות מסחריות וחניה תת
קרקעית בשטח כולל  54,000של מ"ר.
מגדל מגורים בצומת עלית
רמת גן ,ישראל
מגדל מגורים בן  60קומות ובו 296
דירות וחניה תת קרקעית ,בשטח
כולל של כ 40,000 -מ"ר בתכנון.
יושלם ב.2021 -

מרכז אהרוני ,בת ים ,ישראל
ראש צוות בהקמת קומפלקס המורכב
ממרכז מסחרי משולב עם בנין משרדים
בן  25קומות ומגדל מגורים בן 46
קומות .סה"כ שטח בנוי על קרקעי
כ 56,000-מ"ר ותת קרקעי כ44,000-
מ"ר .שטחו הכולל כ 100,000-מ"ר.
הפרוייקט בביצוע ועתיד להסתיים
בשנת  .2018ראש צוות בהקמת
פרוייקט המורכב מ 6 -בנייני מגורים
בשטח כולל של  25,154מ"ר על
קרקעי .הפרוייקט הושלם בשנת .2014
יוחנן הסנדלר ,בת ים ,ישראל
ראש צוות בהקמת מגדל מגורים בן
 36קומות ,כולל חניון תת קרקעי,
שטחו הכולל כ 30,000 -מ"ר.
הפרויקט נמצא בהליכי רישוי.עתיד
להסתיים בשנת .2017
פסגת אונו ,ישראל
ראש צוות בפרויקט המורכב מ  4בנייני
מגורים מדורגים בני  7קומות ומגדל
מגורים בן  20קומות בקריית אונו הכולל
חניון תת קרקעי ,בשטח כולל של
 33,000מ"ר .הפרויקט הסתיים ב.2011 -
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