
מידע כללי
לראלי יש ניסיון של 45 שנה בתכנון 

אדריכלי בישראל ובחו"ל. ניסיונו הרב 
נצבר לאורך השנים שעבד במספר 
משרדים, עד שהפך לעצמאי בשנת 

1991 והקים את משרד "גבריאלי 
אדריכלים", שהוביל עד למיזוג עם יסקי 

מור סיון בתחילת 2012. במהלך 20 
השנים האחרונות, ראלי התמחה בעיקר 

בתכנון למגזר הבריאות. הפרויקטים 
שלו כוללים תכנון החל משלב תוכנית 
האב, תכנון בתי החולים ומחלקותיהם 
כמו גם תכנון מרפאות החוץ ומרפאות 

הפנים ובנייני הסיעוד. ראלי מוביל כיום 
את סטודיו מדיקל של יסקי מור סיון 

והוא אחראי לתכנון כל הפרויקטים של 
הפירמה במגזר זה.

פרויקטים נבחרים
 בית החולים העמק, עפולה, ישראל

הפרויקט כלל פרוגראמה שהוכנה בידי 
Dr. Marvin Bostin מניו יורק ותכנון פיזי 

 Dr. של גבריאלי אדריכלים ביחד עם
Bostin )התכנון הושלם בתחילת 1999(. 

כפירמה האדריכלית של בית החולים, 
משרדנו פועל כרפרנט לכל עבודות 

הבנייה בקמפוס.

מגדל אשפוז מערבי - בניין חדש 
הכולל מחלקת חירום בת 27 מיטות, 

2 מחלקות פנימיות, 2 מחלקות ילדים, 
2 מחלקות כירורגיות, מחלקת טיפול 

נמרץ לבבי וצנתור ומחלקת נשים 
הכוללת חדרי ניתוח חירום לנשים. 
הבניין כולל גם שטחי מסחר. שטח 

 בניין כולל: כ-15,000 מ"ר. תכנון 
הבניין וההקמה התחילו בשנת 1995 

והושלמו בשנת 2003.

תכנון הקומפלקס המזרחי - תכנון 
ראשוני של בניית ה-OR ומרפאות החוץ, 
מרכז בריאות האישה והילד ושני בניינים 

לוגיסטיים בהתאם לתוכנית-האב של 
בית החולים. הפרויקט בן ה-50,000 

ראלי גבריאלי
אדריכל, שותף

הכשרה
תואר ראשון בארכיטקטורה - הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טכניון, חיפה )1979(.

תואר שני באדריכלות באוניברסיטת מינסוטה, מינאפוליס עם התמחות בתכנון בסיוע מחשב 
ובאנרגיה סולארית )1984(

מ"ר תוכנן בשיתוף עם האדריכל 
האמריקני Jerry Switzer )התכנון 

הראשוני הושלם בשנת 2003(.

תכנון בניין רב-תכליתי - הבניין 
בן 30,000 מ"ר כולל חדרי ניתוח, 

חדרי לידה, מרפאת חוץ לפיזיותרפיה, 
מחלקות אשפוז שונות ומערכת חדרים 

טכניים ולוגיסטיים )בהקמה(.

בניין לוגיסטיקה -בניין פלדה 
תעשייתית בן 730 מ"ר למחסנים 

ומשרדים – השלב הראשון בקומפלקס 
לוגיסטי של 2,500 מ"ר.

שיפוץ המחלקה האורתופדית - 
המחלקה הינה חלק ממגדל האשפוז 
הישן של בית החולים והיא הותאמה 

לתוכנית-האב. חדרי המטופלים הומרו 
לחדרים של 2-3 מטופלים כמו גם 

חדרים פרטיים. כל חדרי המטופלים 
צוידו בחדרי שירותים. שלב השיפוץ 

הראשון של חזיתות הבניין הושלם אף 
הוא )הפרויקט הושלם בשנת 2004(.

תכנון טיפול נמרץ יילודים - בניין 
חדש ומוגן בשטח של 400 מ"ר הכולל 

בתוכו את כל הפונקציות הרפואיות. 
מחלקת הטיפול הנמרץ הישנה לילודים 

הומרה לאזור לוגיסטיקה ומנהל 
)הושלם בשנת 2001(.

שיפוץ מחלקת היולדות - השיפוץ 
הושלם בעלות של 2.5 מיליון ₪ 

)הושלם בשנת 1999(.

 המרכז הרפואי קפלן, 
 רחובות, ישראל

מחלקת טיפול נמרץ ומרפאות חוץ: 
תכנון הטיפול הנמרץ הכללי בנוסף 

לבניין הקיים ותכנון 12 מיטות טיפול 
נמרץ; תכנון מחלקת מרפאות חוץ עם 
4 חדרי ניתוח ו-18 מיטות התאוששות 

בחלל מוגן קיים.

תכנון הרחבת יחידת המיון - הרחבת 
בניין יחידת המיון, הוספת 12 מיטות 

מיון, 3 חדרי הלם, מרפאת חירום כמו 
גם שירות וקבלה בתוך בניין מוגן.

מחלקת המטולוגיה - בניית מחלקת 
המטולוגיה חדשה במבנה יביל.

 בית החולים בית לוינשטיין, 
 רעננה, ישראל

בניית מגדל אשפוז חדש בן 10,000 
מ"ר להרחבת הקומפלקס, כולל 

מחלקות אשפוז ומרפאות חוץ, מחלקת 
מרפאות חוץ לפציעות גולגולת, 

מחלקת מרפאות חוץ לילדים, הרחבת 
השירותים הפארה רפואיים ושיפוץ 

הלובי. הפרויקט בוצע בשיתוף עם יסקי 
מור סיון אדריכלים )הושלם(. 

 Hôpital d’instruction des armées
 de Brazzaville, קונגו

בית החולים הצבאי הראשי של 
ברזאביל, קונגו. מתכנן ראשי לבית 

חולים בן 46,000 מ"ר ו-300 מיטות עם 
מרכז הוראה.

בית החולים הפסיכיאטרי 
 אברבנאל, בת ים, ישראל

תוכנית-אב לבית החולים, המאפשרת 
את שיפוצו והרחבתו מבלי להפריע 
לפעילויות השוטפות. הבניין תוכנן 

בהתבסס על סטנדרט האשפוז הנוכחי, 
הפרדת המחלקות הסגורות ממרפאות 

החוץ והפרדת מאושפזים קטינים 
ממאושפזים בוגרים

 מחלקות נוער ואוטיזם - תכנון 
אגף נוער, אגף אוטיזם והוסטל 

לאוטיסטים בשלושה בניינים בשטח 
כולל של 4,700 מ"ר.

 המרכז הרפואי אלישע, חיפה, ישראל 
תכנון פונקציונאלי ואדריכלי בעבור 

חדרי הניתוח של בית החולים, בשיתוף 
עם אורן אדריכלים מחיפה.
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 המרכז הרפואי וולפסון, 
 חולון, ישראל 

תכנון בניין ילדים, כולל 2 מחלקות 
אשפוז, חדר טיפול נמרץ, חדר ניתוח 

ומרכז לב לילד.

 המרכז הרפואי של קארלי, גאורגיה
תכנון ראשוני של בית חולים חדש 

כולל מחלקות אשפוז, 4 חדרי 
ניתוח, חדרי לידה, חדר מיון, דימות, 

מרפאות חוץ, מרכז מסחרי ושירותי 
לוגיסטיקה ומנהל.

מרכז רפואי וחדר מיון עצמאי, 
 דימונה, ישראל

 תכנון פונקציונאלי של 900 מ"ר 
וייעוץ פרוגרמאתי.

 מרכז רפואי חבל אילות, ישראל
 1,000 מ"ר למועצה האזורית 

חבל אילות.

 בית אבות נווה עמית, ישראל
הוספת קומה ליחידת הסיעוד השיקומי.

 בית אבות עמיגור, ישראל
הכנת תב"ע מקומית ותכנון בניין בן 77 
יחידות דיור יחד עם תפקודים ציבוריים 

במתחם קיים.

מרפאות קופת חולים כללית – 
תכנון פונקציונאלי ואינטגרלי, 
ישראל - מרפאה בשכונת ח-300, 

 חולון. מרפאה חדשה ומקצועית 
בשטח 12,000 מ"ר.

מרפאה מקצועית בת ימון - 
מרפאה בת 3,000 מ"ר בבת ים, כולל 

שני חדרי ניתוח, מרפאת חירום, 
מרכז דימות כולל דימות ברנטגן, 

אולטרסאונד וממוגרפיה, בית מרקחת, 
פיזיותרפיה, קרדיולוגיה, אופתלמולוגיה, 

גסטרואנטרולוגיה, רפואת עור, 
 אורולוגיה, אא"ג ו-אמ"ג )הושלם 

בשנת 2000(.

ראלי גבריאלי
שותף, אדריכל

הסמכה
תואר ראשון במחלקה לאדריכלות ולבניין ערים בטכניון, חיפה.

תואר שני באדריכלות באוניברסיטת מינסוטה, מינאפוליס עם התמחות בתכנון בסיוע מחשב 
ובאנרגיה סולארית.

 מרכז רפואת נשים בת ימון, ישראל
מרפאה בת 3,000 מ"ר בבת ים, כולל 

חדר פעילות, חדר המתנה, חדר טיפול, 
אולטרסאונד, חדרי רופאים וחדר 

הרצאות )הושלם בשנת 2004(.

 מרפאת אום אל-פאחם
מרפאה בת 1,000 מ"ר הכוללת בית 
מרקחת, מרכז רנטגן, מרפאת טיפול 

ראשוני ומרפאה מקצועית )הושלם 
בשנת 2001(.

 מרפאות קופ"ח מאוחדת
תכנון פונקציונאלי ועיצוב פנים.

מרפאת קרית יובל, ירושלים, 
ישראל - מרפאה מקצועית בת 1,000 

מ"ר, כולל מרפאת שיניים, מרכז 
 רנטגן, מרכז פיזי ובית מרקחת 

)הושלם בשנת 2001(.

 מרפאת רוגוזין, אשדוד, ישראל 
 450 מ"ר, רפואה משלימה 

ומרפאת ילדים.

 מרפאת פסגת זאב, 
 ירושלים, ישראל

400 מ"ר, מרפאת טיפול ראשוני 
)הושלמה בשנת 2003(.

 מרפאת רמלה, ישראל
850 מ"ר, מרפאה הכוללת מרכז פיזי, 

מרפאת שיניים, מרפאת טיפול ראשוני 
ובית מרקחת )2001(.

מרפאות אחרות

נווה אפק )1997(

בני ברק )1992, 1996(

אשדוד 11 )1995(

מרכז רובינשטיין, ראשון לציון 
)1997(

בני ברק )2000(

זיכרון יעקב )2000(

אלעד )2001(

נווה דקלים, אשקלון )2002(

מעלה אדומים )2002(

אפרת )2003(

תל ציון )2003(

מרכז התפתחות הילד, רמות 
)2004(

נתיבות )2004(

הר חומה )2004(

שונות
הכנת קווים מנחים לתקן האדריכלי 
למרפאת קופ"ח כללית, תכנון יחד 

עם האדריכל איתן נוב ז"ל והאדריכל 
אברהם קרליץ.
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