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תחומי לאדריכלות, עיצוב ובניין ערים המתמחה ביישום תיאוריות -הינו משרד זוכה פרסים, רב o2aסטודיו 
עומר בר ועמית בעלי המשרד, . שוניםמידה -פרויקטים ייחודיים בקני ליצירתחדשניות  תכנוןושיטות 
התמחו במשרדים ולאל, יורק ותואר ראשון מבצ-בוגרי תואר שני מאוניברסיטת קולומביה בניו הם מנדלקרן

  יורק ומשרדו של פרנק גרי בלוס אנג'לס.-בניו .S.O.Mהמובילים בעולם ביניהם משרד
  
  

עירוני, גורדי שחקים, מבני הנסיון המשותף של המשרד כולל פרויקטים בסדרי גודל מגוונים, החל מתכנון 
משפחתיים ועיצוב -ורים חדדירות, מסחר ומשרדים, מבני ציבור, מבנים לשימור וכלה במג-מגורים רבי

סטודיו תכנון  מנחהעומר בר  -תאקדמי במחקר ובהוראהשנים רבות כן פעילים בעלי המשרד -כמופנים. 
סטודיו בבית הספר לאדריכלות  מנחהבפקולטה לארכיטקטורה בטכניון בחיפה ועמית מנדלקרן 

  באוניברסיטת תל אביב.
  
  

העושים  תהליכי תכנוןשפה אדריכלית חדשנית שהיא תוצר של בבאה לידי ביטוי  o2aסטודיו הייחודיות של 
באמצעות יישום של אנליזות  .המתקדמות ביותר הקיימות כיום בתחום הִמיחשובטכנולוגיות שימוש ב

 מטרה להגיע לפתרונותואופטימיזציות פרמטריות כחלק אינטגרלי מתהליך התכנון, המשרד שם לעצמו ל
קיימות ויעילות כלכלית משמעותית אחריות סביבתית, דגש על מתן תוך  ויצירתיים חדשניים איכותיים,

כחלק בלתי נפרד מתהליך העבודה  .בהתאם לקנה המידה ולצרכיו הספציפיים של הפרויקט לטווח הרחוק
מנת לאפשר הבנה רחבה של כל שלב -ממדיים על-עושה המשרד שימוש באמצעי הדמיה וויזואליזציה תלת

המשרד עובד בתוכנות  ש על תקשורת ברורה בין כל הגורמים המעורבים בתהליך.ושלב בפרויקט תוך דג
BIM  .ובעל יכולת לניהול פרויקטים מורכבים באמצעות תוכנות אלה  

  
  

לתת מענה לצרכים  חייבתהיצירה האדריכלית  התפיסה התכנונית של המשרד מבוססת על האמונה כי
כים הציבוריים והסביבתיים. כיצירה המתקיימת בתוך ם של הלקוח תוך התחשבות עליונה בצרהספציפיי

קונטקסט פיזי, תרבותי וטכנולוגי, תפקיד האדריכל הוא לחבר בין העולמות השונים הללו ולהביאם לידי 
בפרוייקטים בארץ ובחו"ל תרם לרמת  של המשרדוחדשנית. הנסיון הרב  יעילהביטוי בצורה נבונה, 

  מתן פתרונות יצירתיים לפרוגרמות שונות. הגבוהה בעיצוב מתקדם תוך התמחותו
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יפו –, תל אביב 29רח' הצורפים 
  03-9008673פקס:   03-6522010טל: 

info@o2a-studio.com 
www.o2a-studio.com 

 
 

  
  : תכנן ומתכנן המשרד כיוםאותם חלקית רשימת פרויקטים 

 תוקף. קיבלה - מ"ר 23,000 – יח"ד 260 - כ .תב"ע לתכנון מתחם דבורה הנביאה ב' בנוה שרת, תל אביב -
 .בתנאי סף – יח"ד חדשות 600- כ דונם. 8.5יוסף בירושלים בשטח של -ברח' בןבינוי -לפינוימחוזית תב"ע  -
 .בתנאי סף – יח"ד חדשות 1,000-כדונם.  12.5בינוי ברח' דב גרונר בירושלים בשטח של -תב"ע מחוזית לפינוי -
כולל של  בשטחקומות  36והקמת חמישה מגדלים בני ת לפינוי בינוי בשכונת קטמונים בירושלים ומחוזי ותתב"עשתי  -
 . והשניה בשבועות הקרוביםמדה בתנאי סף עהראשונה , יח"ד 1000-דונם. כ 10-כ
 מ"ר 50,000 -ים בשטח כולל של כ-מבנים לוגיסטיים בנמל חיפה עבור חברת גב חמישה -
 בביצוע. – מ"ר 10,000 -תב"ע + היתר  .יפו בירושלים ברח' יח"ד 140 ניב יםייחודי ומסחר מגורים ימבנשני  -
 .בביצוע –מ"ר  14,000יח"ד,  130פת קומות, לשימור + תוס תב"ע + היתר לחמישה מבנים –פרויקט בתי ויטנברג  -
 מ"ר 110,000 –תכנון מרחב ציבורי, שטחי מסחר ופנאי, ראשל"צ. תחרות מוזמנים  -
 מ"ר 5,000 - תחרות מוזמנים  .אביב-, אוניברסיטת תלע"ש לוקיי פקולטה לניהולה -
 .וב איינשטייןאביב לתכנון גשר הולכי רגל מעל רח-תחרות מוזמנים של עיריית תלמקום ראשון ב -
 .מ"ר 10,000 - כ -זכיה בפרס  -מוזיאון הטבע בירושלים  -
 בביצוע. -מ"ר 600 –בית כנסת "קהילת יוסף" בנוה שרת, תל אביב  -
 .אוכלס –מ"ר  10,000-כ –דירות בירושלים 70פרויקט מגורים טופ ארנונה בן  -
  

  מנהלים במשרדים גדולים ביניהם: נסיון התכנון והפיקוח על הביצוע מגיע גם מפרויקטים אותם השלמנו כ
 2008-אוכלס ב –מ"ר  One Madison Park – 18,000 - קומות במנהטן  50מגדל מגורים בן  -
 2010-אוכלס ב –מ"ר 45,000 -מלון פארק, הידרבאד, הודו  -
 –ציבור -העונות, מבני משרדים, ומבני-הכוללת את מלון ארבע - Bahrain Business Bay - תכנית אב בבחריין -

 2010אוכלס   - מ"ר 1,100,000
 2003-2004 -ב ואוכלס –מ"ר  20,000-כ –ארבעה בנייני משרדים ולוגיסטיקה במתחם אירפורט סיטי  -

 פרויקטים שתוכננו ולא ניבנו (אותם תכננו כמנהלים במשרדים): 
ן מפורט של איצטדיון מגדלי מגורים ומשרדים ותכנו 16תוכנית אב לבניה מעל לפסי הרכבת במרכז ברוקלין הכוללת  -

 מ"ר NBA – 89,000 -מה New Jersey Nets -מושבים עבור קבוצת ה 20,000כדורסל בן 
  מ"ר 100,000 –אתר הנופש סאניה בהיינן, סין הכולל מבני מגורים, בית מלון ומרכז קהילתי  -
  מ"ר 53,000 -בדובאי  Omniyatהכולל שטחי ציבור ומסחר עבור חברת   מגדל משרדים -
 מ"ר 40,000 –קהילתי בהיינן בסין  ישוב -
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מתחם דבורה הנביאה, תל-אביב

תכנית פינוי-בינוי
סה”כ יח”ד: 260

שטח מגרש: 7,000 מ”ר
שטח פרויקט: כ-17,000 מ”ר

שלב: תב”ע - מתן תוקף

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רוטשילד 8, ראשון לציון

מבנה מגורים, מסחר ותעסוקה
שטח מגרש: 1,500 מ”ר

שטח פרויקט: כ-5,800 מ”ר
שלב: היתר

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רחוב ירמיהו 34, ירושלים

פרויקט מסחר ומגורים
סה”כ יח”ד: 72

שטח פרויקט: כ-15,000 מ”ר
שלב: היתר 

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רחוב יפו 184, ירושלים

מסחר ומגורים
סה”כ יח”ד: 70

שטח מגרש: 750 מ”ר
שטח פרויקט: כ-4,500 מ”ר

שלב: ביצוע

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רחוב דב גרונר, ירושלים

סה”כ יח”ד: 1,012
שטח פרויקט: כ-65,000 מ”ר

שלב: תב”ע 

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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קרית משה, ירושלים

סה”כ יח”ד: כ-130
שטח פרויקט: כ-12,000 מ”ר

שלב: תב”ע

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010

www.o2a-studio.com      info@o2a-studio.com



בתי ויטנברג, ירושלים

סה”כ יח”ד: 130
שטח פרויקט: כ-15,000 מ”ר

שלב: ביצוע 

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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אהל שלמה, ירושלים

סה”כ יח”ד: 205
שטח פרויקט: כ-15,000 מ”ר

שלב: תב”ע 

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רחוב מקור חיים 62, ירושלים

תכנית פינוי-בינוי
סה”כ יח”ד: 49

שטח מגרש: 1,150 מ”ר
שטח פרויקט: כ-10,000 מ”ר

שלב: תב”ע

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רח’ לה-גאוורדיה, תל אביב

תכנית פינוי-בינוי
סה”כ יח”ד: 180

שטח פרויקט: כ-28,000 מ”ר
שלב: הצעה

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רחוב שמואל הנביא, ירושלים

סה”כ יח”ד: 570
שטח פרויקט: כ-60,000 מ”ר

שלב: תב”ע 

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010

www.o2a-studio.com      info@o2a-studio.com
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מבנה ציבור, נס הרים

שטח מגרש: 3,600 מ”ר
שטח פרויקט: כ-900 מ”ר

שלב: היתר

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רחוב סוקולוב 84, רמת השרון

תמ”א 38 הריסה ובניה
סה”כ יח”ד: 46

שטח מגרש: 1,200 מ”ר
שטח פרויקט: כ-6,500 מ”ר

שלב: תכנון מוקדם

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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מתחם אדמירליטי - חיפה

מתחם לוגיסטי  - חמישה מרלו”גים
שטח מגרש: 160 דונם

שטח פרויקט: כ- 50,000 מ”ר
שלב: שלושה מרלו”גים מבוצעים 

שני מרלו”גים בתכנון מפורט 

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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גשר רחוב איינשטיין, תל אביב

תחרות מוזמנים - הצעה זוכה
שטח פרויקט: כ-2,500 מ”ר

שלב: הצעה

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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מוזיאון הטבע, ירושלים

תחרות ציבורית - שלב הגמר
שטח פרויקט: כ-20,000 מ”ר

שלב: הצעה

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת”א

תחרות מוזמנים 
שטח פרויקט: כ-5,000 מ”ר

שלב: הצעה

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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תערוכת באוהאוס, מוזיאון ישראל

תערוכת 100 שנים לביה”ס באוהאוס
תחרות מוזמנים - הצעה זוכה
שטח פרויקט: כ-800 מ”ר

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רחוב מונטיפיורי 19, תל-אביב

בניין לשימור עם תוספת קומות
סה”כ יח”ד: 15

שטח פרויקט: 737 מ”ר
שטח בניה: כ-1,500 מ”ר
שלב: היתר - אחרי ועדה

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רחוב הראובני 7, תל-אביב

בניין מגורים ביפו
סה”כ יח”ד: 4

שטח בניה: כ-420 מ”ר
שלב: היתר

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רחוב מסריק 6, בת ים

תמ”א 38 הריסה ובניה
סה”כ יח”ד: 38

שטח מגרש: 850 מ”ר
שטח פרויקט: כ-4,500 מ”ר

שלב: ביצוע

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רחוב בריינין ראובן, תל-אביב

תמ”א 38 הריסה ובניה
סה”כ יח”ד: 24

שטח מגרש: 600 מ”ר
שטח פרויקט: כ-2,200 מ”ר

שלב: תכנון מוקדם

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רחוב פרופסור שור, תל-אביב

תמ”א 38 הריסה ובניה
סה”כ יח”ד: 21

שטח מגרש: 750 מ”ר
שטח פרויקט: כ-2,700 מ”ר

שלב: תכנון מוקדם

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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רחוב לסקוב 14, תל-אביב

תמ”א 38 הריסה ובניה
סה”כ יח”ד: 15

שטח מגרש: 584 מ”ר
שטח פרויקט: כ-1,500 מ”ר

שלב: תכנון מוקדם

סטודיו o2a       עומר בר ועמית מנדלקרן
רח’ הצורפים 29, תל אביב       טל: 03-6522010
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מלון קריית יערים

תב”ע + היתר - מלון + מבנה מגורים
סה”כ חדרים: 40

סה”כ יח”ד: 30
שטח מגרש: 2000 מ”ר

שטח פרויקט: כ-10,000 מ”ר
שלב: תכנון מוקדם
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