
בשנה  סטודנט  בהיותו  עוד  המקצועית  דרכו  את  החל  בר  יורם 

החמישית  בבית הספר לאדריכלות בלונדון. 

יורם חבר לשני מרציו להקמת משרד אדריכלות בשם "טולט, רנדל, 

בר-אדריכלים ובוני ערים."

עבודתם הראשונה היתה עיצוב רחוב מסחרי בכפר ציורי ליד לונדון.

עם שובו ארצה ,יחד עם אשתו פרנסיס ובתו בת השנה טניה, החל 

לעבוד במשרד פובזנר, )אוקטובר 69(.

בחודש יולי, 1970 פתח משרד אדריכלים עם דודו אושרוביץ שלמד יחד 

איתו בחו"ל. מאחר ודודו אושרוביץ החליט לחזור ללונדון ולשאת 

רצתה  שלא  צעירה  אדריכלית  היא  גם  שהיתה  ליבו  בחירת  את 

לגור בארץ נוצר קשר בין יורם בר ויוסי מסטצ'קין שהקימו ביחד 

ומתכנני  יוסי מסטצ'קין אדריכלים   - בר  יורם  את המשרד 

ערים בע"מ. המשרד תכנן בתי מלון, מרכזים מסחריים, עשרות 

שכונות מגורים, ותכניות בנין ערים לשכונות וערים נוספות.

מומחיותם  תחום  את  להרחיב  ויוסי  יורם  החליטו   1979 בשנת 

את  סיימה  עתה  שזה  צעירה  אדריכלית  פרייז  ליאת  את  ולקחו 

כשותפה  פנים  בעיצוב  לעסוק  ורצתה  במילאנו  הפוליטכניקום 

במשרד נפרד שעסק בתחום עיצוב פנים.

כמו  גדולים  פרוייקטים  בר-מסטצ'קין  משרד  תכנן  זאת  בתקופה 

מיוחדת  התייחסות  שדרשו  ציבור  ומבני  בוגרת  לאוכלוסיה  מבנים 

לעיצוב פנים. נושא שהתפתח מאד בשנים אלה.

בשנת 1986 איחדו יורם ויוסי את פעילות שתי החברות לחברה אחת 

שנקראה בר-מסט'קין-פרייז אדריכלים בוני ערים ומעצבי פנים 

בע"מ. בשנות התשעים פרש יוסי מיסטצ'קין מהשותפות והמשרד 

פעל כמשרד בר-פרייז אדריכלים ומעצבי פנים בע"מ.

במשך כ־40 שנה נעשתה פעילות ענפה בתחום האדריכלות ועיצוב 

הפנים. שנים אלו היו שנות יצירה וריגוש. 

בשנת 2004 סיימה בתו גבי את לימודי האדריכלות. נוצר דור המשך.

יורם נפרד מליאת פרייז והקים משרד משפחתי בו פועל הוא יחד 

עם שלושת ילדיו בהרמוניה מלאה. בשעות הפנאי הוא נהנה מכל 

שבעת נכדיו- היצירות הנפלאות מכל.

אלבום זה מאגד בהוקרה את היצירות

שלו בשבעים שנותיו הראשונות.

הקדמה
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תדאה תעשיות עתירות מדע, אזור התעשייה, הרצליה.  אליסנט  מבנה ליצור סורקים אלקטרוניים אזור התעשייה, הרצליה.  תדיראן, 

תעשיות אלקטרוניקה, פרוייקט עיר תעשיות עתירות ידע אפריקה, משרדי מח' מיכון וכו' )ראה משרדים(.  מפעלי החברה הישראלית 

להתפלת מים בהרצליה ורעננה, מבנה המפעל בשטח של כ־1200 מ"ר, מבנה משרדים בשטח של כ־2000 מ"ר כולל עיצוב הפנים.  מפעל 

  .מבנה מעבדות עבור חיל הקשר  .בנין משרדים ומעבדות חב' סימטק/תדיראן ת"א  .לשיפוץ מנועים ומבני מעבדות עבור חיל הים

פארק תעשייתי בשטח של 40 דונם ביבנה.  מבנים לתעשיות עתירות ידע בקרית מטלון בשטח של כ- 20,000 מ"ר ע"י חב' ישופה חוגי 

ששון.  מבנה תעשיה עבור חב' מולד נכסים באזור התעשייה פרדס כץ, בני ברק.  משחטת עופות ומפעל בשר עבור עוף בני ברק ברח' 

השומר בני ברק.  מפעל להכנת עוגות ובורקס עבור סמי בורקס בשטח של כ- 1,500 מ"ר בת-ים, לרבות רשת החנויות.  תכנון מבנה 

באזור התעשייה ראשל"צ בשטח של 30,000 מ"ר לתעשיות עתירות ידע ומשרדים עבור חברת כלל נדל"ן. 

תכנון פונקציונלי, תכנון אדריכלי ועיצוב פנים - מבני תעשיה ומבנים לתעשיות עתירות ידע  





תוכנית לאזור תעשיה באזור האנטנות של בזק דרך גהה פינת לוד.  תכנית למרכז החינוך הקהילתי הבינלאומי ביער ירושלים.  תכנית 

על שטח של 400 דונם בכניסה לקריית שאול המייעדת את הקרקע למגורים, בתי־אבות מסחר וספורט.  תכנית מתאר להפיכת שטחים 

חקלאים למגורים ותעשיה בועדה מיוחדת.  תכנית מתאר ובינוי כפר לגמלאים במושב בית־חנן.  תכנית מתאר ובינוי לתוספת כ־250 

יח' דיור ומרכז מסחרי בן 20,000 מ"ר על מגרש הקנטרי קלאב בצומת גלילות.  נת/ 600 תכנית מתאר המלווה בתכנית בינוי רעיונית 

לאורך 12 ק"מ חוף נתניה.  תכנית מתאר ובינוי על שטח של 70 דונם ביער ירושלים למכללה לחינוך בלתי פורמלי על שם ציפורי עבור 

החברה למתנסים.

תוכניות מתאר, בנין עיר ובינוי לפרוייקטים מיוחדים עבור גופים ציבוריים  





תכנית אב ומתאר לעיר טבריה - בהתאם להזמנת משרד השיכון ומנהל מקרקעי ישראל.   תכנית אזורית לטווח ארוך לפתוח אזור הגבול 

במחוז המרכז- בהתאם להזמנת משרד הפנים.  תכנית אב ומתאר לישובים עירוניים חקלאיים בסקטור הערבי - עבור המועצה המקומית 

להזמנת  - בהתאם  לישובים חקלאים  תוכנית מתאר  והכנת  לאזור הגבול המזרחי,  אזורית מפורטת   הכנת תכנית  וטירה.  ג'לג'וליה 

המועצה המקומית עמק חפר.  תכנית מתאר מפורטת לתחום המועצה המקומית נווה־מונסון - בהתאם להזמנת משרד הפנים.  תכנון 

מרכז תקשורת ארצי בצומת כביש  לוד בשטח של כ־1500 דונם - בהתאם להזמנת מע"צ ומשרד התקשורת.  תכניות מפורטות ברבות 

מערי המרכז כגון: ת"א, בת־ים, חולון, רמה"ש, הרצליה, רעננה, פתח תקווה, ראשל"צ נס ציונה וכו' - בהתאם להזמנת עיריות, מועצות 

וגופים ציבוריים ופרטיים.  העבודה שבוצעה ע"י משרדנו כללה  ניתוח מצב חוקי ופיזי קיימים, הכנת פרוגרמה והצעת אלטרנטיבות 

תכנון בדיקת עלויות, הכנת מפות, וטיפול ברשויות התכנון השונות, אישור התוכניות בוועדות ומעקב על ביצוע הפרוייקטים בשטח.

תוכניות אזוריות ותכניות מתאר  







קומפלקס משולב - 

תרבות, מסחר,

משרדים ומגורים

מרכז ניצן, ראשון לציון

חתך - דרך המרכז המסחרי 

"לב ראשון"

פרט- חלק מהדמיית היכל 

התרבות ראשון לציון





היכל התרבות

מרכז ניצן, ראשון לציון
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תכנון פונקציונלי תכנון אדריכלי ועיצוב פנים - בניני משרדים

משרדי חב' תדיראן 2000 מ"ר משרדים בגבעת שמואל עבור חב' תדיראן.  משרדי המועצה המקומית גבעת שמואל, 2000 מ"ר עבור המועצה. 

 משרדי המועצה המקומית תל מונד בשטח של כ־1500 מ"ר.  משרדי תנובה, 8 קומות במגדל הקיבוץ הארצי )בית רסקו( 5000 מ"ר עבור 

חב' תנובה.  משרדי תנובה מחשבים, רב מכר רמת השרון בשטח של כ־7500 מ"ר עבור חברת תנובה.  משרדי חברת התפלה, רעננה בשטח 

  .משרדי מנהלי מחלקות וחדר אוכל, בית המנהלה, תדיראן גבעת שמואל - עבור חברת תדיראן  .של כ־2000 מ"ר בהזמנת חב' ההתפלה

לשכת ייעוץ  ני"ע, בית כלל בת"א ובירושלים - עבור משרדי שירסון כלל.  משרדי בנק טפחות בכל רחבי הארץ כולל לשכת המנכ"ל בת"א, 

ומשרדי האגף העסקי בירושלים.  משרד עו"ד שפט בניין המגדל הארצי בת"א.  משרד עו"ד גרנות, כיכר מדינה, ת"א.  משרד עו"ד 

אריה וירניק רח' חומה ומגדל תל־אביב.  משרדי המחלקה לביקורת בנק הפועלים, דיזנגוף סנטר ת"א, בהזמנת הבנק.  משרדי נסיעות 

ותיירות "הסתור" ירושלים - תכנון ועיצוב המשרדים עבור החברה.  בנין משרדים ברח' אחד העם ת"א בשטח של כ־2000 מ"ר, שיפוץ 

  .משרדי  חברת דן אנד ברדסטריט ת"א בשטח של כ־900 מ"ר בהזמנת החברה  .פנים כולל שחזור המבנה, בהזמנת חברת הביטוח מגדל

 משרדי חברת כי"ל מגדל היהלום רמת־גן בשטח כולל של כ־2300 מ"ר בהזמנת החברה.  משרדי הנהלת קופ"ח מכבי, היכל הסיטי, תל־אביב.

 משרדי מחלקת ההנדסה עירית ראשל"צ בשטח של כ־1200 מ"ר, בהזמנת העירייה.  מגדל פז, בית משרדים בן 14 קומות משרדים 2+ 

קומות מסחריות 4+ קומות מרתפים בשטח של כ־22,000 מ"ר באזור בורסת היהלומים, רמת גן.  שער הסיטי, בית משרדים בן 7 קומות 

משרדים + קומת מסחר 4+ קומות מרתפים, עיצוב פנים שטחים ציבוריים עבור חב' פוזיילוב.  מגדל קריסטל, בנין משרדים בן 8 קומות 



משרדים 2+ מפלסים מסחריים וארבע קומות מרתפים, בשטח כולל של כ־18,000 מ"ר, באזור בורסת היהלומים, רמת גן.   מבואות כניסה 

"מגדל המאה" רח' אבן גבירול, ת"א.  משרדי הנהלת בנק טפחות, רח' החשמונאים 123 ת"א - עיצוב חזיתות המבנה ומשרדי ההנהלה, 

בהזמנת מח' בינוי בנק טפחות, ירושלים.  משרדי הנהלת בנק טפחות, רח' הלני המלכה 9, ירושלים - תכנון הסניף המרכזי, לובי 

הכניסה ומשרדים בקומות הבניין.  מגדל המילניום, בניין משרדים בן 16 קומות משרדים 2+ קומות מסחר 4+ קומות חניה - תכנון 

פונקציונלי שטחי משרדים ועיצוב פנים שטחי ציבור, בהזמנת חב' להשקעות בנק דיסקונט בשיתוף עם חברת כימיקלים לישראל וחב' 

גב-ים.  משרדי שגרירות האיחוד האירופי - מגדל  פז.  משרדי הנהלת בל"ל, לשכת המנכ"ל  והיו"ר - תל־אביב.   משרדי הנהלת 

בנק המזרחי )מגרש צים(.  תכנון פונקציונלי, יעוץ כאדריכלי הבנק ואדריכלות הפנים של מגדל בן כ־16 קומות משרדים בנוסף ל־4 

לשימור. מבנה   - ת"א   13 רוטשילד  בשד'  המזרחי  בנק  הנהלת  משרדי  פנים  אדריכלית     קומות אטריום, בהזמנת בנק המזרחי.  

 משרדי התזמורת היכל התרבות ראשל"צ, בהזמנת עירית ראשל"צ.  פרויקט חב' הביטוח "מגדל" בקרית אריה בהזמנת חב' הביטוח 

מגדל.  מרכז הדרכה בלל, קשב לוד בשטח כולל של כ־4000 מ"ר בהזמנת חב' אפריקה ישראל להשקעות ובלל.  משרדי הנהלת בנק 

המזרחי שער העיר ר"ג בשטח  כולל של כ־10,000 מ"ר בהזמנת בנק המזרחי כולל לובי כניסה וסניף ההנהלה.  שטחי הציבור במגדל 

  .עיצוב חזיתות מבנה קיים חב' הבטוח "מגדל" בת"א  .המשרדים גבור ספורט, ר"ג, בהזמנת חב' אלוני אופק, רועי גיל ואיתן אלדר

תכנון משרד עו"ד גורניצקי, ת"א.



משרדי קריית 

מגדל אריה

הנהלה ראשית

משרדי מגדל 

הנהלה ראשית



בית מאיר, אזור המשרדים

הרצליה פיתוח

הצעה לשיפוץ

לפני
אחרי



המגדל הירוק בית עזורי

רח' המסגר תל־אביב





בית משרדים "אסף"

רעננה



בית הרופאים 

תל השומר



בניין משרדים גיבור ספורט

מתחם הבורסה רמת־גן





תכנון פונקציונלי, תכנון אדריכלות הבנין ואדריכלות פנים ביניינים לאוכלוסיה בוגרת ובתי מלון

תכנון פונקציונלי, תכנון אדריכלות הבניין ואדריכלות פנים בניינים לאוכלוסייה בוגרת  בית לאוכלוסייה בוגרת, "מגדלי הים התיכון" 

בת־ים, תכנון אדריכלי של שלב א' לבניין הכולל 177 יחידות מגורים ושטחים ציבוריים בשטח  כולל של כ־15,000 מ"ר עבור חב'  משכנות 

כלל.  בית לאוכלוסייה בוגרת "מגדלי הים התיכון" בת־ים שלב ב' - תכנון אדריכלי ואדריכלות פנים לבנין הכולל 150 יחידות מגורים, מח' 

סיעודית, אולמות אירועים ושטחים ציבוריים בשטח כולל של כ־12,000 מ"ר. עבור חב' משכנות כלל.  בית לאוכלוסייה בוגרת "לב אבות 

רחובות"- תכנון פונקציונלי ואדריכלות פנים של בניין הכולל 140 יחידות מגורים, שטחים ציבוריים  ומחלקה סיעודית בשטח כולל של 

כ־11,000 מ"ר עבור י. אנגל.  בית לאוכלוסייה בוגרת "לב אבות ירושלים" - תכנון פונקציונלי, ייעוץ ואדריכלות פנים של בניין הכולל 

324 יחידות מגורים, מח' סיעודית ושטחים ציבוריים בשטח כולל של כ־26,000 מ"ר עבור מוסדות ויז'ניץ.  בית לאוכלוסייה בוגרת  "תל 

גנים" גבעתיים - תכנון אדריכלי לבניין הכולל 240 יחידות מגורים ושטחים ציבוריים בשטח כולל של 20,000 מ"ר.  בית לאוכלוסיה 

בוגרת "עד 120" בראשל"צ - אדריכלות פנים כולל דירות מגורים, אולמות ארועים ושטחים ציבוריים בשטח כולל של כ־13,000 מ"ר בהזמנת 

חברת אמ-חל חברת בת של החברה לישראל וחברת אמפל.  דיור מוגן במרכז פתח תקווה - בניין בן 100 יח' ושטחים ציבוריים כ־6,000 מ"ר. 

על קומות משרדים ומסחר.  בית לאוכלוסייה בוגרת "מגדלי אלישע" חיפה - אדריכלות פנים למבנה הכולל 210 דירות מגורים, אולמות 

אירועים ושטחים ציבוריים בשטח של כ־15,000 מ"ר, עבור גד זאבי. ובנוסף, תכנון ועיצוב שטחי ציבור בבית חולים "אלישע" חיפה.  בית 

לאוכלוסייה בוגרת "משכנות השרון כפר סבא" - תכנון אדריכלי לבניין הכולל 190 יחידות מגורים ושטחים ציבוריים ומחלקה סיעודית 

בשטח כולל של כ־16,000 מ"ר עבור חב' משכנות כלל.  בית לאוכלוסייה בוגרת "משכנות השרון כפר-סבא" - שלב ב'. תוספת של כ־120 

יחידות עצמאיות בסמיכות לפרוייקט הראשון. עבור חב' משכנות כלל, מגדלי הים התיכון.  בית לאוכלוסייה בוגרת "שבעת כוכבים" 



בהרצליה - אדריכלות פנים למבנה הכולל 120 דירות מגורים, אולמות אירועים ושטחים ציבוריים לרבות יעוץ ותכנון פונקציונלי.  בית 

לאוכלוסייה בוגרת מגדלי הים התיכון "נורדיה": שלב א' - תכנון אדריכלי למבנה מרכזי הכולל כ־88 יחידות מגורים, שטחים ציבוריים 

ומחלקה סיעודית בשטח של כ־11,000 מ"ר. שלב ב' - בשטח נוסף של כ־6,000 מ"ר תוספת של כ־140 יחידות מגורים צמודי קרקע. עבור חב' 

משכנות כלל ואזורים. כפר גימלאים נורדיה זכה בפרס המצוינות בבניה מטעם התאחדות הקבלנים והבונים ישראל לשנת 2001-2002. 

 בית לאוכלוסייה בוגרת "עד 120" הוד השרון - תכנון אדריכלי ועיצוב פנים - תכנון הכולל דירות מגורים, שטחים ציבוריים, מחלקה 

סיעודית, מלונית לתשושי נפש בשטח כולל של כ־24,000 מ"ר, בהזמנת חב' אמחל והחב' לישראל.  מבנה לאוכלוסיה בוגרת "פאלאס" 

במתחם איכילוב ת"א - ייעוץ אדריכלי תכנון פונקציולי ותכנון אדריכלות הפנים, כ־250 יחידות דיור + שטחים ציבוריים, בהזמנת חב' 

פאלאס וביזום משה אביב.  מרכז רפואי ראשל"צ עבור קופ"ח מכבי - תכנון הכולל מבנה מרפאות, מבנה של 3 מחלקות סיעודיות.

"בני  מבוגרת  לאוכלוסיה  מבנה    מ"ר.  כ־10,000  של  כולל  שטח  למשתקם.  יום  ומועדון  לקשיש  יום  מועדון  ובו  נוסף  מבנה 

ברית.  בני  עמותת  בהזמנת  מ"ר,  כ־20,000  דיור  יחידות   200 פנים  ואדריכלות  פונקציונלי  תכנון   - חיפה  הכרמל  מרכז  ברית" 

  לעצמאים.  דירות  ו־172  סיעודיות  נמחלקות   5 הכולל  מ"ר   24,000 בן  מבנה   - סביון  צומת  התיכון  הים  מגדלי  מוגן  דיור   

דונם.   40 של  שטח  על  חיים  בחפץ  הגמלאים  כפר    דונם.   25 של  שטח  על  המכבי  בכפר  גימלאים  כפר  גמלאים:  כפרי  אמפא 

ונכסים. בנין  גד  נווה   - בקיסריה  הגולף  למגרש  צמוד  גמלאים  כפר    נהריה.  ליד  ציון  שבי  למושב  בכניסה  גמלאים  כפר    

 כפר גימלאים ומרכז לימודים במדרשת רופין בתאום עם חיים חרובי.  בית לאוכלוסייה בוגרת מגדלי הים התיכון גני תקוה דיור מוגן 

בשטח של 50,000 מ"ר.  בית לאוכלוסייה בוגרת מגדלי הים התיכון אלונים דיור מוגן בשטח של 50,000 מ"ר.



מרכז מגורים 

לאוכלוסיה מבוגרת 

"עד 120"

הוד השרון

















מגורים לאוכלוסיה מבוגרת "פאלאס"

תל אביב, מתחם ויצמן, איכילוב













מגדלי הים התיכון

_גני תקווה 

_אלונים

_בת ים

_כפר סבא

_נורדיה

_צומת סביון

מרכז מגורים לאוכלוסיה מבוגרת

יורם היקר,
דרכנו נפגשו לראשונה בשנת 1973 כאשר תכננת על 
שטח האגודה החקלאית לשעבר, בכפר שמריהו, בנין 

מסחרי עבור הקבלן שרכש את השטח.
באותה עת גם אני תכננתי לבנות בשטח שממול 

והתעניינתי מי תכנן את השטח שממולי ונאמר לי שזה 
יורם בר. כמובן שתכננת גם את הבניין שלי.

כעבור מספר שנים במסגרת עבודתי בכלל רכשנו מגרש 
בבת ים להקמת הדיור המוגן הראשון בארץ והתברר 

שאתה תכננת על המגרש בבת־ים עבור אותו קבלן 
עבורו תכננת בכפר שמריהו.

למעשה מאותו מפגש ותכנון הבנין על שני שלביו בבת־ים 
לא נפרדו עוד דרכנו והמשכת ותכננת גם את הדיור המוגן 

בכפר־סבא ובנורדיה ועוד רבים אחרים בארץ ובחו"ל.
שמך יצא לפניך כהמומחה בתכנון דיור מוגן 

לעצמאים וסעודיים.
בכל אותם שנים מן הימים שמשרדך שכן במרתפים עד 

למעבר למשרד היפה במרומי בית גיבור ספורט עבדנו 
תוך הבנה מלאה וידעת לשלב בראייה התכנונית שלך 
את הצרכים של הדיירים מצד אחד ושל הבעלים מצד 

שני וזאת תוך שילוב התכנון הפונקציונלי ומבלי לוותר 
על יופיו של הבנין והצד האסתטי שלו.

היה תמיד תענוג לעבוד איתך גם בגלל הבנתך הרבה 
וגם בגלל הדיוק והתגובה המהירה לכל בקשתו של 

המזמין וכל זאת תמיד ברוח טובה, במצב רוח טוב וחיוך 
על השפתיים! אני מאחל לך עוד שנים רבות של עבודה 

פורייה ומהנה בתכנון פרוייקטים חשובים לטובת תושבי 
המדינה ויופיה של מדינתנו.

בהוקרה רבה ובידידות
עמנואל









משכנות השרון 

לאוכלוסיה מבוגרת

כפר סבא, שלבים א' + ב'





מגדלי הים התיכון "נורדיה"

פרס המצוינות בבניה 

מטעם התאחדות הקבלנים והבונים ישראל 

לשנת 2001-2002















מגדלי הים התיכון "צומת סביון"

חזית הבניין בשיתוף יעקב אגם

























2

"שבעה כוכבים"   1

הרצליה  

מחלקה סיעודית "אולימפיה"    2

הוד השרון, עבור חברת אולימפיה  



1





בינוי ותכנון מפורט של שכונות מגורים

הכנת תכניות בינוי ותכנון מפורט לשכונות מגורים, מבני מגורים רבי קומות, מבנים דו־קומתיים וחד־קומתיים, בהתאם להזמנת חברות 

ציבוריות ופרטיות כגון: 

חברת "שיכון עובדים" - שכונות קוטג'ים בנווה מונסון, והרצליה, ומבנים רבי קומות בגבעתיים.  חברת "קרת נאות אביב " - שכונות 

קוטג'ים בהרצליה, רעננה, קריית אונו, רמה"ש ומבנים רבי קומות בגבעתיים  )כ־500 יח' דיור(.  חברת משה"ב - שכונות מגורים בבניה 

גבוהה בגבעת שמואל וגבעתיים.  חברת "צל אלונים " - שכונות קוטג'ים בהרצליה ורעננה ומבנים רבי־קומות בכפר־סבא.  חברת 

"אחים דוניץ" - שכונות מגורים בבניה גבוהה בחולות ראשון לציון ובנתניה.  פרוייקט לב ראשון שכולל שיפוץ המרכז המסחרי הקיים. 

הוספת קומת חניה ובניית מגדל מגורים מעל המרכז הקיים



רחובות המדע 
רחובות 







קרת, מבני מגורים 

גבעתיים



לובי מגדל נווה צדק

תל אביב





בנייני מגורים

גבעתיים











מרכז מסחרי "אליאב"

רעננה

מרכז אליאב,

מבט על





מרכז מסחרי "תנובה"

צומת גלילות

פוזין

רעננה

אחרי

לפני



מרכז מסחרי צומת כנות

לונדון מיניסטור

תל אביב





מרכז מסחרי ויצמן

תל אביב





סניפים ולשכות ייעוץ בכל רחבי הארץ,    

להלן פרוט חלקי:   

משרדי מבקר הבנק, דיזנגוף סנטר, ת"א.    

חדר ישיבות ולשכת מנכ"ל, ת"א.    

לשכת יעוץ לניירות ערך בבורסה לניירות ערך בת"א.    

לשכת יעוץ לניירות ערך בדיזנגוף סנטר.           

סניף מגדל הנביאים חיפה.    

סניף רמת אפעל.    

סניף נחשון ירושלים.    

סניפים ומשרדים בכל רחבי הארץ,    

להלן פרוט חלקי:   

לשכת מנכ"ל, ת"א.    

חדרי יו"ר, ת"א.    

סניף לעובדי הבנק בת"א.    

סניף הברון, ראשל"צ.    

סניף הבורסה, מגדל פז, רמת גן.    

סניף אשדוד סיטי.    

סניף מחנה יהודה ירושלים.    

סניף ביאליק רמת גן.    

סניף רחביה, ירושלים.    

תכנון ועיצוב פנים סניפי ומשרדי בנק 

בנק 
הפועלים

בנק 
לאומי 

בנק 
המזרחי

סניפים משרדים ומבנים ברחבי הארץ, 

להלן פרוט חלקי:

אדריכלית הבנק ־ יועצת לענייני תכנון.

־  בניין הנהלה ראשי של הבנק בתל-אביב 

יעוץ ואדריכלות פנים.

־  גן  ברמת  הבנק  של  ראשי  הנהלה  בניין 

תכנון אדריכלות פנים.

מרכז עסקים ראשי, לילינבלום 48 ת"א כולל 

שימור המבנה.

מבנה לשימור ברח' רוטשילד 48 ת"א.

מבנה ברח' לילינבלום 39 ת"א.

תכנון הסניף האופטימלי המהווה מודל לכל 

סניפים הבנק.

סניף רחובות.

סניף חדרה ־ קיים וחדש.

סניף קרית אריה ־ פתח-תקוה

סניף שטמפפר ־ פתח-תקוה

סניף רמלה

סניף קניון אורות אור עקיבא.

סניף כנפי נשרים ירושלים.

סניף גבעת שאול ירושלים.



סניף כופר היישוב, רמת גן.

סניף אבן גבירול, תל-אביב.

מרכז עסקים בורסת היהלומים, רמת-גן.

סניף לב דיזינגוף, תל-אביב.

סניף מרכז אלרם ־ רעננה.

בניין  לרבות  הארץ,  ברחבי  הבנק  ומשרדי  סניפי  מירב 

ההנהלה המרכזית בת"א, 

אולם המחשב והסניף המרכזי בירושלים.

מבנה המשרדים, בתל-אביב - שיפוץ חזיתות.

סניפים בעכו, טבריה, כרמיאל, לוד, אילת, כ"ס, ראשל"צ, 

פ"ת, בת-ים, הרצליה, אשקלון, רחובות, חדרה, ב"ב, חיפה, 

קרית  חולון,  שמש,  בית  צפת,  יבנה,  נהריה,  ים,  קרית 

מלאכי, קרית אתא, מגדל  העמק, רמת השרון, ערד, קרית 

גת, נצרת, נס ציונה, הוד השרון.  

תכנון חדרי עסקאות מחשבים ותקשורת

בנק ישראל | חדר עסקאות בנק ישראל, ירושלים.

שירסון כלל | חדרי עסקאות - ירושלים

| חדרי  עיסקאות ומחשבים של תנובה בשטח  תנובה 

של כ־1000 מ"ר, צומת גלילות.

בנק המזרחי | חדרי עיסקאות בית בנק המזרחי משרדי  

הנהלה, בניין שער העיר

בנק 
טפחות



משרדי הנהלת בנק טפחות 

תל־אביב

עיצוב פנים ושיפוץ חזיתות



תוכנית קרקע 

משרדי הנהלת בנק טפחות

ירושלים

תכנון סניף מרכזי, 

לובי כניסה ומשרדים



סניף בנק לאומי   1

אשדוד  

משרדי ההנהלה בנק המזרחי    2

2
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כפר נהר הירדן

כפר נופש לילדים הסובלים ממחלות חשוכות מרפא, 

בחסות פול ניומן ז"ל





אתר נופש

הרפובליקה הדומיניקנית
תוכנן כבית מלון ברמת דה־לוקס על שטח של 500 דונם 

מוקף מים מכל עבר. הקומפלקס כולל מרינה, מרכז 

מסחרי ומלון מהווה אטרקציה מדוברת בכל רחבי העולם 

ויעד למבקרים על גבי יאכטות שבאות לאזור לראות את 

הליויתנים.







בולגריה פלובידיב 
 
 

שכונת מגורים 



בית מלון, אתר סקי

בולגריה























קומפלקס משולב - 

תרבות, מסחר,

משרדים ומגורים

מרכז ניצן, ראשון לציון

חתך - דרך המרכז המסחרי 

"לב ראשון"

פרט- חלק מהדמיית היכל 

התרבות ראשון לציון



משרדי קריית 

מגדל אריה

הנהלה ראשית

משרדי מגדל 

הנהלה ראשית



בית מאיר, אזור המשרדים

הרצליה פיתוח

הצעה לשיפוץ

לפני
אחרי



המגדל הירוק בית עזורי

רח' המסגר תל־אביב



בית משרדים "אסף"

רעננה



בית הרופאים 

תל השומר



בניין משרדים גיבור ספורט

מתחם הבורסה רמת־גן



מגדלי הים התיכון

_גני תקווה 

_אלונים

_בת ים

_כפר סבא

_נורדיה

_צומת סביון

מרכז מגורים לאוכלוסיה מבוגרת

יורם היקר,
דרכנו נפגשו לראשונה בשנת 1973 כאשר תכננת על 
שטח האגודה החקלאית לשעבר, בכפר שמריהו, בנין 

מסחרי עבור הקבלן שרכש את השטח.
באותה עת גם אני תכננתי לבנות בשטח שממול 

והתעניינתי מי תכנן את השטח שממולי ונאמר לי שזה 
יורם בר. כמובן שתכננת גם את הבניין שלי.

כעבור מספר שנים במסגרת עבודתי בכלל רכשנו מגרש 
בבת ים להקמת הדיור המוגן הראשון בארץ והתברר 

שאתה תכננת על המגרש בבת־ים עבור אותו קבלן 
עבורו תכננת בכפר שמריהו.

למעשה מאותו מפגש ותכנון הבנין על שני שלביו בבת־ים 
לא נפרדו עוד דרכנו והמשכת ותכננת גם את הדיור המוגן 

בכפר־סבא ובנורדיה ועוד רבים אחרים בארץ ובחו"ל.
שמך יצא לפניך כהמומחה בתכנון דיור מוגן 

לעצמאים וסעודיים.
בכל אותם שנים מן הימים שמשרדך שכן במרתפים עד 

למעבר למשרד היפה במרומי בית גיבור ספורט עבדנו 
תוך הבנה מלאה וידעת לשלב בראייה התכנונית שלך 
את הצרכים של הדיירים מצד אחד ושל הבעלים מצד 

שני וזאת תוך שילוב התכנון הפונקציונלי ומבלי לוותר 
על יופיו של הבנין והצד האסתטי שלו.

היה תמיד תענוג לעבוד איתך גם בגלל הבנתך הרבה 
וגם בגלל הדיוק והתגובה המהירה לכל בקשתו של 

המזמין וכל זאת תמיד ברוח טובה, במצב רוח טוב וחיוך 
על השפתיים! אני מאחל לך עוד שנים רבות של עבודה 

פורייה ומהנה בתכנון פרוייקטים חשובים לטובת תושבי 
המדינה ויופיה של מדינתנו.

בהוקרה רבה ובידידות
עמנואל





מגדלי הים התיכון "צומת סביון"

חזית הבניין בשיתוף יעקב אגם



מרכז מסחרי "אליאב"

רעננה

מרכז אליאב,

מבט על



מרכז מסחרי "תנובה"

צומת גלילות

פוזין

רעננה

אחרי

לפני



מרכז מסחרי צומת כנות

לונדון מיניסטור

תל אביב



מרכז מסחרי ויצמן

תל אביב



תוכנית קרקע 

משרדי הנהלת בנק טפחות

ירושלים

תכנון סניף מרכזי, 

לובי כניסה ומשרדים



בשנה  סטודנט  בהיותו  עוד  המקצועית  דרכו  את  החל  בר  יורם 

החמישית  בבית הספר לאדריכלות בלונדון. 

יורם חבר לשני מרציו להקמת משרד אדריכלות בשם "טולט, רנדל, 

בר-אדריכלים ובוני ערים."

עבודתם הראשונה היתה עיצוב רחוב מסחרי בכפר ציורי ליד לונדון.

עם שובו ארצה ,יחד עם אשתו פרנסיס ובתו בת השנה טניה, החל 

לעבוד במשרד פובזנר, )אוקטובר 69(.

בחודש יולי, 1970 פתח משרד אדריכלים עם דודו אושרוביץ שלמד יחד 

איתו בחו"ל. מאחר ודודו אושרוביץ החליט לחזור ללונדון ולשאת 

רצתה  שלא  צעירה  אדריכלית  היא  גם  שהיתה  ליבו  בחירת  את 

לגור בארץ נוצר קשר בין יורם בר ויוסי מסטצ'קין שהקימו ביחד 

ומתכנני  יוסי מסטצ'קין אדריכלים   - בר  יורם  את המשרד 

ערים בע"מ. המשרד תכנן בתי מלון, מרכזים מסחריים, עשרות 

שכונות מגורים, ותכניות בנין ערים לשכונות וערים נוספות.

מומחיותם  תחום  את  להרחיב  ויוסי  יורם  החליטו   1979 בשנת 

את  סיימה  עתה  שזה  צעירה  אדריכלית  פרייז  ליאת  את  ולקחו 

כשותפה  פנים  בעיצוב  לעסוק  ורצתה  במילאנו  הפוליטכניקום 

במשרד נפרד שעסק בתחום עיצוב פנים.

כמו  גדולים  פרוייקטים  בר-מסטצ'קין  משרד  תכנן  זאת  בתקופה 

מיוחדת  התייחסות  שדרשו  ציבור  ומבני  בוגרת  לאוכלוסיה  מבנים 

לעיצוב פנים. נושא שהתפתח מאד בשנים אלה.

בשנת 1986 איחדו יורם ויוסי את פעילות שתי החברות לחברה אחת 

שנקראה בר-מסט'קין-פרייז אדריכלים בוני ערים ומעצבי פנים 

בע"מ. בשנות התשעים פרש יוסי מיסטצ'קין מהשותפות והמשרד 

פעל כמשרד בר-פרייז אדריכלים ומעצבי פנים בע"מ.

במשך כ־40 שנה נעשתה פעילות ענפה בתחום האדריכלות ועיצוב 

הפנים. שנים אלו היו שנות יצירה וריגוש. 

בשנת 2004 סיימה בתו גבי את לימודי האדריכלות. נוצר דור המשך.

יורם נפרד מליאת פרייז והקים משרד משפחתי בו פועל הוא יחד 

עם שלושת ילדיו בהרמוניה מלאה. בשעות הפנאי הוא נהנה מכל 

שבעת נכדיו- היצירות הנפלאות מכל.

אלבום זה מאגד בהוקרה את היצירות

שלו בשבעים שנותיו הראשונות.

הקדמה



קומפלקס משולב - 

תרבות, מסחר,

משרדים ומגורים

מרכז ניצן, ראשון לציון

חתך - דרך המרכז המסחרי 

"לב ראשון"

פרט- חלק מהדמיית היכל 

התרבות ראשון לציון



משרדי קריית 

מגדל אריה

הנהלה ראשית

משרדי מגדל 

הנהלה ראשית



בית מאיר, אזור המשרדים

הרצליה פיתוח

הצעה לשיפוץ

לפני
אחרי



המגדל הירוק בית עזורי

רח' המסגר תל־אביב



בית משרדים "אסף"

רעננה



בית הרופאים 

תל השומר



בניין משרדים גיבור ספורט

מתחם הבורסה רמת־גן



מגדלי הים התיכון

_גני תקווה 

_אלונים

_בת ים

_כפר סבא

_נורדיה

_צומת סביון

מרכז מגורים לאוכלוסיה מבוגרת

יורם היקר,
דרכנו נפגשו לראשונה בשנת 1973 כאשר תכננת על 
שטח האגודה החקלאית לשעבר, בכפר שמריהו, בנין 

מסחרי עבור הקבלן שרכש את השטח.
באותה עת גם אני תכננתי לבנות בשטח שממול 

והתעניינתי מי תכנן את השטח שממולי ונאמר לי שזה 
יורם בר. כמובן שתכננת גם את הבניין שלי.

כעבור מספר שנים במסגרת עבודתי בכלל רכשנו מגרש 
בבת ים להקמת הדיור המוגן הראשון בארץ והתברר 

שאתה תכננת על המגרש בבת־ים עבור אותו קבלן 
עבורו תכננת בכפר שמריהו.

למעשה מאותו מפגש ותכנון הבנין על שני שלביו בבת־ים 
לא נפרדו עוד דרכנו והמשכת ותכננת גם את הדיור המוגן 

בכפר־סבא ובנורדיה ועוד רבים אחרים בארץ ובחו"ל.
שמך יצא לפניך כהמומחה בתכנון דיור מוגן 

לעצמאים וסעודיים.
בכל אותם שנים מן הימים שמשרדך שכן במרתפים עד 

למעבר למשרד היפה במרומי בית גיבור ספורט עבדנו 
תוך הבנה מלאה וידעת לשלב בראייה התכנונית שלך 
את הצרכים של הדיירים מצד אחד ושל הבעלים מצד 

שני וזאת תוך שילוב התכנון הפונקציונלי ומבלי לוותר 
על יופיו של הבנין והצד האסתטי שלו.

היה תמיד תענוג לעבוד איתך גם בגלל הבנתך הרבה 
וגם בגלל הדיוק והתגובה המהירה לכל בקשתו של 

המזמין וכל זאת תמיד ברוח טובה, במצב רוח טוב וחיוך 
על השפתיים! אני מאחל לך עוד שנים רבות של עבודה 

פורייה ומהנה בתכנון פרוייקטים חשובים לטובת תושבי 
המדינה ויופיה של מדינתנו.

בהוקרה רבה ובידידות
עמנואל





מגדלי הים התיכון "צומת סביון"

חזית הבניין בשיתוף יעקב אגם



מרכז מסחרי "אליאב"

רעננה

מרכז אליאב,

מבט על



מרכז מסחרי "תנובה"

צומת גלילות

פוזין

רעננה

אחרי

לפני



מרכז מסחרי צומת כנות

לונדון מיניסטור

תל אביב



מרכז מסחרי ויצמן

תל אביב



תוכנית קרקע 

משרדי הנהלת בנק טפחות

ירושלים

תכנון סניף מרכזי, 

לובי כניסה ומשרדים



קומפלקס משולב - 

תרבות, מסחר,

משרדים ומגורים

מרכז ניצן, ראשון לציון

חתך - דרך המרכז המסחרי 

"לב ראשון"

פרט- חלק מהדמיית היכל 

התרבות ראשון לציון



משרדי קריית 

מגדל אריה

הנהלה ראשית

משרדי מגדל 

הנהלה ראשית



בית מאיר, אזור המשרדים

הרצליה פיתוח

הצעה לשיפוץ

לפני
אחרי



המגדל הירוק בית עזורי

רח' המסגר תל־אביב



בית משרדים "אסף"

רעננה



בית הרופאים 

תל השומר



בניין משרדים גיבור ספורט

מתחם הבורסה רמת־גן



מגדלי הים התיכון

_גני תקווה 

_אלונים

_בת ים

_כפר סבא

_נורדיה

_צומת סביון

מרכז מגורים לאוכלוסיה מבוגרת

יורם היקר,
דרכנו נפגשו לראשונה בשנת 1973 כאשר תכננת על 
שטח האגודה החקלאית לשעבר, בכפר שמריהו, בנין 

מסחרי עבור הקבלן שרכש את השטח.
באותה עת גם אני תכננתי לבנות בשטח שממול 

והתעניינתי מי תכנן את השטח שממולי ונאמר לי שזה 
יורם בר. כמובן שתכננת גם את הבניין שלי.

כעבור מספר שנים במסגרת עבודתי בכלל רכשנו מגרש 
בבת ים להקמת הדיור המוגן הראשון בארץ והתברר 

שאתה תכננת על המגרש בבת־ים עבור אותו קבלן 
עבורו תכננת בכפר שמריהו.

למעשה מאותו מפגש ותכנון הבנין על שני שלביו בבת־ים 
לא נפרדו עוד דרכנו והמשכת ותכננת גם את הדיור המוגן 

בכפר־סבא ובנורדיה ועוד רבים אחרים בארץ ובחו"ל.
שמך יצא לפניך כהמומחה בתכנון דיור מוגן 

לעצמאים וסעודיים.
בכל אותם שנים מן הימים שמשרדך שכן במרתפים עד 

למעבר למשרד היפה במרומי בית גיבור ספורט עבדנו 
תוך הבנה מלאה וידעת לשלב בראייה התכנונית שלך 
את הצרכים של הדיירים מצד אחד ושל הבעלים מצד 

שני וזאת תוך שילוב התכנון הפונקציונלי ומבלי לוותר 
על יופיו של הבנין והצד האסתטי שלו.

היה תמיד תענוג לעבוד איתך גם בגלל הבנתך הרבה 
וגם בגלל הדיוק והתגובה המהירה לכל בקשתו של 

המזמין וכל זאת תמיד ברוח טובה, במצב רוח טוב וחיוך 
על השפתיים! אני מאחל לך עוד שנים רבות של עבודה 

פורייה ומהנה בתכנון פרוייקטים חשובים לטובת תושבי 
המדינה ויופיה של מדינתנו.

בהוקרה רבה ובידידות
עמנואל





מגדלי הים התיכון "צומת סביון"

חזית הבניין בשיתוף יעקב אגם



מרכז מסחרי "אליאב"

רעננה

מרכז אליאב,

מבט על



מרכז מסחרי "תנובה"

צומת גלילות

פוזין

רעננה

אחרי

לפני



מרכז מסחרי צומת כנות

לונדון מיניסטור

תל אביב



מרכז מסחרי ויצמן

תל אביב



תוכנית קרקע 

משרדי הנהלת בנק טפחות

ירושלים

תכנון סניף מרכזי, 

לובי כניסה ומשרדים




