המשרד ומרחב העבודה

מערכות
המשרד
המשרד החכם –
מערכות IOT
שליטה (כמעט) מוחלטת על המתרחש

מערכות  IOT- Internet Of Thingsהן נדבך חשוב במרקם
המערכות המאפיינות את המשרד המודרני .מעבר לעובדה שהן
מאפשרות בקרה ,ניטור ,מחשוב ושליטה כמעט מוחלטת על
המתרחש בחלל ,יש להן תפקיד גם בתפיסת המרחב וביכולת
לראות אותו מזוויות שונות כשהוא ממלא צרכים שונים .משרד
קרן ההשקעות "אלף" ,שמתכנן בימים אלו האדריכל רואי דוד,
ממוקם בלב תל-אביב ,ברחוב רוטשילד פינת אלנבי ,בבניין
לשימור ,שהיה מלון גינוסר בשנות ה 30-של המאה הקודמת.
המשרד מתפרש על פני הקומה השנייה והגג ,וכחלק מתהליך
החשיבה וסיעור המוחות הבין דוד כי עליו לייצר חוויה אותנטית,
שתשלב נראות סולידית התואמת את המראה המקורי ,ועם זאת
טכנולוגית מאוד – שתקשר בין המשקיעים השונים המזדמנים
למקום .התכנון פשוט בתחכומו ומאפשר באמצעות מערכות
ואלמנטים שונים לייצר מחשבה של 'איך לא עשו את זה קודם'.
זה המסר המרכזי שביקש המשרד ליצור.

הפטיו חוצה את המשרד לאורכו ונכנס לתוך חדר הישיבות ,מביא עמו אור מבחוץ ומייצר תחושת רעננות טבעית .תכנון :אדריכלית הפנים טל פיש | הדמיה :סטודיו OCO

חללים דינמיים
דוד יצר חללים רב-תכליתיים ,דינמיים ,שאפשר לשנות בהתאם
לסיטואציה .חדרי המשרד מאובזרים בשולחנות מתכווננים ,עולים
ויורדים ,המאפשרים רבע שעה של עמידה על כל שעת ישיבה .יש בהם
מחיצות דינמיות שנפתחות ונסגרות לשינוי גודל החדר בהתאם לפעילות
המתקיימת בו – חדר ישיבות הופך לחדר הרצאות שהופך לחדר עבודה
לקיום סיעור מוחות עם עובדי המשרד .רבים מהשולחנות המשרדיים
מאובזרים במעליות תקשורת איכותיות המוטמעות בפרטי הנגרות.
למעליות האלו יש תריס שנסגר כשהמעלית אינה פועלת ,וכך הופך
שולחן העבודה למשטח חלק .בשולחנות ממותג מעליות התקשורת
אי-קונטקט ,יש לתריס חיפוי שמשתלב במעלית ומעניק לשולחן מראה
אחיד .המעלית עולה ויורדת במהירות גבוהה יחסית למעליות מוצרי
חשמל ואף מסתובבת ל 360-מעלות .בנוסף לכך קיים במערכת מפתח
ידני שמאפשר פתיחה בזמן תקלה.
החלל הרב-תכליתי מושתת בעיקר על מחיצות דינמיות .רבות מהן,
מסביר דוד ,עשויות מזכוכית  ,PRIVA LIGHTזכוכית אינטראקטיבית
שמשנה צבע וטקסטורה והופכת אטומה במגע יד ,מתוצרת חברת גאוזי
שעוסקת בטכנולוגיה של זכוכית .צריך רק להחליק את היד על הזכוכית
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ורק במקום שבו נוגעים – הזכוכית תיעשה כהה יותר .כך גם אפשר להפוך
זכוכית חלקה ושקופה לזכוכית במראה חלבי למשל .ככלל הכניסה של
האדריכלות האינטראקטיבית לחללי עבודה הולכת ותופסת תאוצה.
דוד מתכנן משרדים מעוררי מחשבה ,מתאים אותם לתרבות הארגונית,
עוסק בתפיסת המרחב ומבקש לאתגר את המחשבה .מבחינתו ,המרחב
הוא פרשנות אמנותית לחלל ,למה שקורה בו .תפיסתו העיצובית מבוססת
על תהליכים עמוקים ומתפתחים .על החלל לאפשר לעובדים להיות
בתהליך חשיבה תמידי ,לאפשר להם סיעור מוחות שוטף מעצם השהות
במשרד ,להיות מתוכנן באופן רב שכבתי המשלב את כל החושים בעזרת
שילוב מתקדם של מערכות .בקרן אלף המחיצות נפתחות ונסגרות
חשמלית .מדובר במחיצות אקוסטיות עם פרופיל אלומיניום וזכוכית
בתוספת אטמים אקוסיטיים שנדחפים מעלה ומטה ומייצרים בידוד
אקוסטי מעולה .חומר הוא סוג של מערכת ועל המערכות להיות מולטי
פונקציונליות .קיר זכוכית שהוא מחיצה אקוסטית שהיא מסך הקרנה
שהוא לוח מחיק.

הכניסה של האדריכלות
האינטראקטיבית לחללי
עבודה הולכת ותוספת תאוצה.
על החלל לאפשר לעובדים
להיות בתהליך חשיבה תמידי,
לאפשר להם סיעור מוחות
שוטף מעצם השהות בו.

מערכות קשר פנים ארגוני
הטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת לתקשר בין הגורמים במשרד גם
כשהוא גדול .היום אפשר להשתלט מחדר המנהל על כל שאר מחשבי
העובדים ולהעביר הדרכה קצרה או הסבר כלשהו לכל העובדים
בעת ובעונה אחת; אפשר לשדר מכל מחשב במשרד למסך בחדר
הישיבות ,וקיימת מערכת שמזכירה את מערכות האינטראנט המוכרות
מהעבר ,אך מתוחכמת בהרבה ,מערכת שהיא רשת חברתית פנימית
של חברי המשרד בלבד; ועוד.
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ניטור ובקרה
מערכות ניטור ובקרה מתקדמות הן מערכות שחוסכות אנרגיה,
ממזערות זמני תגובה לטיפול בתקלות ומייצרות תנאי ודאות מלאים
בכל הקשור לעובדי המשרד .מערכת הניטור שמציעה טופ אודיו
מייצרת מיפוי של הלקוחות בפריסה ארצית .כל לקוח מאופיין בנורית
על גבי המפה .כשהנורית ירוקה ,סימן שהכול תקין .כשהיא אדומה
סימן שיש בעיה .הדבר מאפשר לעתים לטפל מרחוק בתקלה שנוצרה
בלי שהלקוח מודע לכך שהייתה אצלו תקלה בכלל ,או לשלוח אליו
טכנאי .המערכת מבצעת בדיקה יומית ומתריאה בהתאם.
מערכת זיהוי ביומטרית ,שיכולה להתממשק לבית חכם או לעמוד בפני
עצמה .המערכת קוראת את טביעת האצבע של המשתמשים .אפשר
ליצור בה תרחישים שונים ,למשל ,עם כניסתו של העובד הראשון כל
המערכות במשרד יידלקו – מזגנים ,תאורה ,מוזיקה .טביעת אצבע של
עובד ניקיון תאפשר כניסה רק בשעות מסוימות שהוגדרו ביום .אפשר
ליצור תרחישים שמותאמים למשתמשים השונים – כשעובד מסוים
נכנס לחדר – המזגן יידלק בטמפרטורה שהוא אוהב ,הפלייליסט
שלו יחל לנגן ,התאורה תידלק .המערכת מתחברת גם למערכת
ההצללה .התאורה ומערכות ההצללה מתוכננות לפי השעות שבהן
העובד עייף ,למשל .באמצעות תאורה נכונה אפשר למקסם את
תפוקות העובד במשרד.
אשר לאזעקות ,מצלמות ותקשורת (אינטרנט) – הגישה הרווחת כיום
היא הגישה ההוליסטית – גוף אחד שמטפל בכל מערכות המתח הנמוך
והבקרה הביומטרית .חברות המייצרות פתרון כולל לכל הדסיפלינות.
התוצאה הסופית שמספק האדריכל ללקוח היא מדויקת יותר והלקוח
יחוש זאת כשיחל להשתמש במערכות המשרד .בכל משרד ימקמו
את כל הבקרים בארון חשמל או בחדר בקרה ,תלוי בהיקף.

מערכות קיימות

מערכות הקיימות מאפשרות למשרד לפעול
תוך חיסכון באנרגיה ושמירה על הסביבה.
משרד שתוכנן לחברה מתעשיית הביטחון .הושם דגש מיוחד על שימוש
במערכות ניטור ובקרה .תכנון ועיצוב פנים :שני מור | צילום :גדעון לוין

כשמדובר במשרד המשתרע על פני כמה קומות אפשר לשלוט בסנכרון
התקשורתי בין הקומות .כאשר כמה חברות מטפלות בתשתית ,במקרים
רבים רמת הסנכרון אינה גבוהה דיה .כשאין סנכרון יכול להיווצר
עיכוב בניגון מוזיקה כשעוברים בין הקומות ,או בעיות קליטה .ברגע
שהמערכת מסונכרנת – הדברים הללו נמנעים .אפשר אף ליצור
תעדוף ,כלומר ,במקרה של חוסר סנכרון הלקוח מגדיר מראש את
סדר העדיפות לטיפול – מה הכי חשוב לו שיהיה מסונכרן ומה פחות.
אם הגלישה המהירה חשובה יותר מניגון המוזיקה ,זו תהיה הבעיה
שתטופל ראשונה בעת תקלה או שיבוש.

מערכות מתקדמות וחדשניות לחללים משרדיים .טופ אודיו בע"מ

במשרד שתכננה מעצבת הפנים שני מור ,עבור חברה המתמחה בתחום
ההתראות הביטחוניות ,נדרשה המעצבת לתת את הדעת על כל תחום
האבטחה .המשרד מתמחה במתן התראות על ירי טילים ,רעידות אדמה
ואיומים נוספים .אופי המשרד הכתיב חלקים רבים בתכנון .למשל,
נדרש לתכנן חדר מסווג שהכניסה אליו חייבת להיות מבוקרת .בשל
מגבלות תקציב בחרה מור להשתמש בקודן ולא במערכת ביומטרית.
קווי האינטרנט והתקשורת במשרד ,כמו גם כל מערך המצלמות וחיישני
האזעקה ,תוכננו באופן מאובטח הרבה מהרגיל ולשם כך נדרש ייעוץ
רחב היקף של יועץ תקשורת ייעודי שליווה את הפרויקט כולו.

שימוש באור טבעי ותכנון נכון של הפתחים – חוסכים המון אנרגיה.
צריך לדעת לשלוט באור ,בחום ובקור שנכנסים לחלל ,ואפשר
לייצר אקלים שיאפשר שימוש מינימלי בחשמל לקירור ולחימום.
קיימים גם וילונות חכמים שחלקם יעלו וירדו בחלקים שונים של
היום בהתאם למיקום ולעוצמת החום שמגיע מהשמש .אחד מבנייני
המשרדים שתכנן האדריכל רואי דוד הותאם לתקן ליד פלטיניום,
ונושא הפתחים קיבל בו התייחסות יתרה .פס אוורור עליון שמותקן
בתקרה ,למשל ,יכול לספק אוורור מדהים שהרי החום עולה למעלה.
זה נשמע פתרון פשוט יחסית ,אך יש לו השפעה ישירה על הוצאות
החשמל וטמפרטורת המשרד ,ובמקרים רבים הוא אינו מבוצע.
במשרדים שתכננה האדריכלית טל פיש יש גג ירוק – גג שמשולבת
בו צמחייה ייעודית המייצרת מצנן טבעי שאף סופח לחות ומשמש
פילטר אורגני לזיהום .תשתית הגג אפשרה להפוך אותו לירוק.
לאג'נדה הירוקה מצטרפות מערכות החשמל החכם .הבקרה והשליטה
מאפשרות חיסכון ניכר בחשמל ,בכך שהן פותרות את בעיית השארת
התאורה והמזגנים הדולקים ללא צורך ,ועוד .ענת שלזינגר מטופ
אודיו מסבירה שעובד ששכח לכבות את התאורה או המזגן בחדרו
יוכל לעשות זאת בעזרת האפליקציה גם אחרי שיצא מהמשרד ,ובכל
מקרה – העובד האחרון שיוצא מפעיל תרחיש אוטומטי המכבה באופן
גורף את כל מערכות החשמל במשרד .גם טרנד הגינון הוורטיקלי
נכנס במלוא העצמה לחללי הפנים ובמיוחד לאלו המשרדיים.
חברת גרין וול הישראלית ,מציעה טכנולוגיה מתקדמת של קירות
ירוקים המאפשרים שילוב של מערכת לטיהור וסינון האוויר ומערכת
המאפשרת העשרת האוויר בחיידקים פרו-ביוטיים.

אפשר ליצור תרחישים אישיים –
כשעובד מסוים נכנס המזגן אצלו
בחדר יידלק בטמפרטורה שהוא
אוהב ,הפלייליסט שלו יחל לנגן,
התאורה תידלק
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משרדי ( Weworkדובנוב ת"א)  -התאורה הטבעית הנכנסת
ממערך חלונות פיווט בחלקו הצפוני של החלל ,מחזקת את התאורה
הכללית במקום .חללי העבודה עצמם עם מחיצות זכוכית מאפשרים
למקסימום תאורה לחדור לתוכם .תכנון :לוין פקר אדריכלים
צילום :עמית גרון

הקירות הירוקים תורמים לטיהור האוויר מגזים רעילים | Green Wall .צילום :יח״צ

טיהור האוויר באמצעות תהליכי פוטוסינטזה מואצים נלחם במזהמים,
בגזים רעילים ובחלקיקים ומפחית בכך ,בין השאר ,את כמות העובדים
החולים במשרד ואת ניצול ימי המחלה וההעדרויות בכ .10%-מעבר
לכך ,האוויר בחלל המשרד נשמר נקי מגזים רעילים שפולטים העובדים
עצמם כל העת ( .)CO2התוצאה? עובדים רעננים יותר ועייפים הרבה
פחות .המערכת מכילה אדמה דשנה המעניקה לצמח את התנאים
האופטימליים לאורך זמן רב .מדובר בקיר שמעבר לתרומתו לסביבה
ירוקה ובריאה יותר ,מתפקד גם כמבודד אקוסטי מצוין ומאפשר בכך
חציצה אפקטיבית בין חללים במשרד .בנוסף לכך ,במיוחד כשמדובר
במשרדים ,אפשר לעצב את הקיר או חלקים ממנו בצורת לוגו החברה.
הקירות הירוקים מתוכננים מבעוד מועד בחממות ייעודיות ובעת
התקנתם בחלל הם מגיעים ירוקים לגמרי ומוכנים.
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מנועים חשמליים
ברוב המשרדים המתוכננים היום משלבים מערכות הצללה
ווילונות המושתתים על מנועים חשמליים .ההפעלה היא ידידותית
ונעשית באמצעות מתג ,שלט או כחלק מתרחיש מכוון אם מדובר
במערכות בית חכם .באורגון מסבירים כי אפשר להזמין היום
וילונות עם מנועים נטענים ולחסוך בכך את כל הכנות החוטים
והחיבורים החשמליים.

מערכות הצללה אנטי בקטריאליות
הדרישה לסביבת עבודה הגיינית אינה נחלתם של מרכזים
רפואיים בלבד .גם במרחב המשרדי – במקלדות המחשב,
מצעי העבודה ועל פריטי הטקסטיל – עלולים להתפתח
מרבצי חיידקים .באורגון מסבירים שישנם בדים חכמים אנטי
בקטריאליים שמיועדים לחללים סטריליים .מדובר בבדים שעברו
טיפול ייעודי או שנארגים מחומרים המונעים התרבות חיידקים,
ותורמים בכך לסביבה הגיינית יותר .כמו כן ישנם בדים שעוברים
טיפול להפגת ריחות.
מערכות הצללה דינאמיות .דומוס | צילום :רן בירן

פתרונות הצללה שאינם חוסמים את הנוף .אורגון | צילום :יח״צ

מערך וילונות המייצר אלמנט דקורטיבי בחלל
ועם זאת מסייע ביצירת הצללה איכותית .אורגון | צילום :יח״צ

דלתות

חלונות ודלתות

הצללה
התאמת סוג הווילון לחלל נעשית על פי כמה פרמטרים ,רבים מהם
קשורים לפן הפונקציונלי .אלה שלומוב מחברת 'דומוס' מסבירה
כי לשם התאמת הווילונות נבחנים מיקומו הגיאוגרפי של המשרד,
קרבתו לים ,כיווני האוויר שלו ,זווית חדירת אור השמש ופרמטרים
נוספים .ברוב המשרדים החדשים ובמשרדים שעברו שיפוץ מקיף,
משתמשים בווילונות חשמליים .לשם כך נדרשת הכנה מקדימה של
מערכת החשמל .נדרשת החלטה אם הווילון יופעל באמצעות מתג,
שלט או יתחבר למערכת בית חכם .ברגע שמתקבלת ההחלטה ,על
החשמלאי להתקין את אינסטלציית החשמל המתאימה .קיימים
וילונות גלילה שעשויים מרשת צרפתית המאפשרים הצללה ובה
בעת אינם חוסמים את הנוף .בד הגלילה עשוי מ PVC-והוא אף
חסין בפני אש .בשעות האור ,הנוף נשקף מבעד לווילון אך כלפי
פנים נוצרת הצללה של כ .65%-באורגון קיים וילון דומה ,נגלל,
מבד-רשת ,שמצל כראוי ועם זאת שקוף דיו כדי לא להסתיר את
הנוף .באורגון מסבירים כי קיימים פתרונות הצללה נוספים שפותחו
בעקבות בניית משרדים שיש בהם קירות מסך המכניסים הרבה
שמש ואור .יש פתרונות הצללה שונים :וילון סאן סטריפ הכולל שתי
שכבות של פסי בד רוחב שקוף ואטום המשנה את רמת השקיפות
ויכולת ההצללה; וילון גלילה מבד רשת מיוחד בגוון שמותאם לפנים
החדר ,שחלקו האחורי כסוף ומחזיר קרני שמש וחום ושומר על חזות
אחידה של חלונות המבנה; סילואט – וילון בד המתפקד כתריס
ומאפשר לווסת את כניסת האור; וילון דואט בד בעל מבנה כוורת
שיש בו כיס אוויר בין שתי שכבות ,היוצר יתרון אקוסטי ותרמי .אם
תנאי המקום דורשים זאת ,אפשר לשלב ביחידה אחת בד האפלה
ובד הצללה .באורגון שמים לב גם למסכי המחשב .חשוב לשים לב
לכיווני האוויר וכניסת השמש והאור ולחזות כיצד הם ישפיעו על
סביבת העבודה .כך אפשר ליצור הצללה מתאימה שתמנע בוהק
מיותר ממסכי המחשב או לשלב מערכות האפלה בחדרים שבהם
מקרינים מצגות וסרטים.

פרופילים של חברת כוכב.
אדריכלות :דין גרסטנר
צילום :דודו אזולאי
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הפתחים הם אלמנט קריטי במשרד ,השומר על אוורור ,מאפשר
כניסה של אור יום ,ומעניק למשרד ערך מוסף בתחום הקיימות.

בדים חכמים אנטי בקטריאליים
שמיועדים לחללים סטריליים
הם בדים שעברו טיפול ייעודי
או שנארגים מחומרים המונעים
התרבות חיידקים

משרדים המבקשים להעניק
תחושה ביתית משלבים
טקסטיל רך יותר ,בעל תנועה.
אורית טראוב | צילום :יח״צ

בדלתות משרדיות נדרשים לעתים קרובות בידוד אקוסטי,
אפשרות נעילה בטוחה של המשרד ,כניסה של אור לחדר
ופתרונות נעילה מתקדמים ,בהם ידיות עם בקרת כניסה ,נעילה
ביומטרית ועוד .מאיה דונרשטיין-יתיר ,סמנכ"ל תקשורת שיווקית
ברב בריח ,מסבירה כי רב בריח מספקת את תמהיל הדרישות
הייחודיות הללו ,המאפיין את דלתות המשרד ,כשהיא מייצרת
דלתות מתקדמות לשוק המוסדי .הדלתות מיוצרות לפי מפרט
טכני ודרישות ייעודיות לכל פרויקט .דונרשטיין-יתיר מספרת
שלא מזמן סיימו פרויקט רחב היקף ( 16,000מ"ר) בבית הרופאים
ברמת החייל ,הכולל שני מגדלים של קליניקות לרופאים,
שהותקנו בהם  225דלתות כניסה לקליניקות .הדלתות מכילות
מערכת נעילה בסיום היום לשמירה על הציוד היקר בקליניקות,
בקרה של כניסת אור לחדר ,בידוד אקוסטי ,וכמובן בידוד פיזי
לשמירה על פרטיות הלקוחות .שיטת הצביעה של הדלתות
מבטיחה עמידות גבוהה לאורך זמן ומאפשרת שימוש יום-יומי
תכוף .בכל דלת הותקן חלון בידודי ללא מסגרת ,כך שמצד
אחד יש כניסה של אור ומנגד מי שיושב בחוץ לא שומע ולא
רואה מה קורה בפנים.

בדלתות משרדיות נדרשים
לעתים קרובות בידוד
אקוסטי ,אפשרות נעילה
בטוחה של המשרד ,כניסה
של אור לחדר ופתרונות
נעילה מתקדמים ,בהם ידיות
עם בקרת כניסה ,נעילה
ביומטרית ועוד
אדריכלות :דנה שקד
צילום :תומר רובנס
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קירות ,מחיצות ורצפות

קירות מחיצות ורצפות יוצרים את המרקם האקוסטי בחלל
ובחירה נכונה שלהם תשפיע באופן ישיר על העובדים

מחיצות אקוסטיות
מחיצות חוצצות בין חללים ואפשר לשנות בעזרתן את המבנה הפנימי
של המשרד לפי הצורך .קיימות חלופות רבות למחיצות ,אך אין ספק
שהמחיצות המודולריות החכמות ,שאפשר לשנות בעזרתן את מראהו
של חדר במשרד בנגיעה קלה ,הן הכוכבות של התקופה .האדריכל
רואי דוד מסביר כי הטכנולוגיה היא שמאפשרת לקירות לזוז ,אך היופי
הגדול הוא השינוי שמתחולל בעקבות כך בחדר ,מבחינה עיצובית
ומבחינה פונקציונלית .זה לא רק קיר שנפתח ,זה חלל שמשתנה.
רעש הוא אחת החולשות של המשרד ,על אחת כמה וכמה כשמדובר
ב .Open Space-דוד מסביר שקיימים כיום מוצרים אקוסטיים ברמה
המאפשרת לחללי  Open Spaceלפעול כאילו היו משרדים סגורים.
הפיתוחים הטכנולוגיים מייצרים אלטרנטיבה שהיא גם איכותית וגם
אסתטית .הסטודיו של דוד היה הראשון בארץ שעבד עם המחיצות
המתקדמות של חברת צ'יטריו .פרופיל המחיצות האלו עשוי מעץ ולא
מאלומיניום .זהו מוצר אסתטי מאוד ,המספק פתרון אקוסטי מצוין,
בעל משקל נמוך להפליא ומראה שונה וחדש .עץ הוא חומר בסיסי
וכשמפגישים אותו עם שיא הטכנולוגיה ,נוצר חיבור מעורר מחשבה.
קיים היום מגוון רחב של מוצרים אקוסטיים ברמה טכנולוגית גבוהה
ומתקדמת ופן אסתטי מפותח מאוד.

חיפויי קירות ותקרה אקוסטיים במידות משתנות ,מראה בטון טבעי.
גולמט | צילום OWA :גרמניה

משרדי אפסטר  -מחיצות צבעוניות מכניסות נימה הומוריסטית ואופטימית לחלל המשרד .תכנון :סטודיו רואי דוד | צילום :יואב גורין

באוקס הוא סטודיו קטן שמפתח חומר אקוסטי מעולה על בסיס צמר עץ ,אסתטי
ובעל מראה מובחן .החומר מתאים הן לתקרה והן לקירות ,נוח ואפקטיבי מאוד.
דוד חוקר את תחום האקוסטיקה ומביא לפרויקטים שהוא מתכנן את הבשורות
החדשות ביותר בתחום .הוא מבקר לעתים תכופות אצל יצרניות שונות בעולם כדי
להתעדכן בחידושים ,לראות יישומים בפועל ולבחור את החלופות המתאימות לו.
אבסטרקטה ואופקט הן שתי חברות שמייצרות ריהוט אקוסטי וחומרים
מעוצבים לתחום האקוסטיקה.
באוקס הוא סטודיו קטן שמפתח חומר אקוסטי מעולה על בסיס צמר עץ ,אסתטי
ובעל מראה מובחן .החומר מתאים הן לתקרה והן לקירות ,נוח ואפקטיבי מאוד.
מוצר נוסף הוא שעם בציפוף מסוים ,וחיתוכי לייזר המאפשרים גם לו להיות

פריט מעוצב המחפה קירות שלמים ומספק פתרון אקוסטי נהדר.
האריחים האקוסטיים של חברת מורטו בנויים משני לוחות  PVCוביניהם כוורת
אוויר (צינורות פלסטיק חלולים בקטרים שונים) שמיוצרים במדפסת תלת
ממד .הצינורות הללו שוברים את גלי הקול ומייצרים חלל אקוסטי .האריחים
פותחו בשיתוף פעולה של רואי דוד עם חברת אבסטקרטה .האריחים מודולרים
ויכולים לנוע על מסילה ולייצר חלל  Open Spaceאקוסטי לחלוטין .יש גם
שפריץ אקוסטי ושטיחים אקוסטיים ,אך החידוש הגדול הוא במנעד ההולך
ומתפתח של אריחים אקוסטיים.

שינוי פני המשרד במהירות ובקלות ,באמצעות מדבקות קיר ולוחות מיוחדים ,חוסך בעלויות ומאפשר לערוך שינוי אחת לתקופה קצרה יחסית | Baram Indoor .צילום :יח״צ

חיפוי קירות
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אריחי המותג הספרדי  WOWמבית  .MODYאפשר להשיג את אריחי הקולקציה
בתלת ממד לחיפוי קירות | צילום :יח"צ

המגמה היום היא לחפות ולצפות קירות ,ולאו דווקא בתחום המשרדים .ברים
ומסעדות מתהדרים בקירות שלמים מחופים בד וחומרים מיוחדים אחרים.
החיפויים המיוחדים מעניקים נופך עיצובי ואסתטי לחלל כולו .איתי בלאיש,
מעצב ראשי בחברת  ,Baram Indoorמתאר את הפתרונות שמספקת
החברה לצורכי המשרד המודרני .הוא מסביר כי הקיר הוא שטח שחייב
לקבל התייחסות .החברה מציעה חיפויים פרקטיים ,בהם מדבקות לוח גיר,
מדבקות לוח מחיק ,חיפוי אקוסטי ודקורטיבי לקיר ,חיפוי על זכוכית ,חיפוי
רצפה ,שלטים מוארים ועוד .לחברה טכנולוגיות בלעדיות להדפסת טפטים
וחיפויי קיר של דיו על בסיס מים ,המאושר על ידי ה .FDA -הטכנולוגיה הזו
מתאימה במיוחד לחללים פנימיים של משרדים ,מסעדות ועוד .באמצעות
חיפויי הקירות אפשר לייצר סביבת עבודה מעוצבת ,אקוסטית ונעימה בכל
משרד ובכל חלל .גיא ברעם ,מנכ"ל החברה ,מסביר את שיטת העבודה
הייחודית .החברה נעזרת ב'סטייליסטים של קירות' המייצרים עבור המשרד
שינוי מהיר ונראות מעודכנת בדומה למשרדי פייסבוק וגוגל ,בעלויות נמוכות
ובפרק זמן מינימלי .תהליך השינוי כולו מתבצע במסגרת החברה ,לרבות
העיצוב ,הייצור וההתקנה.
ריצוף במראה מיושן מעניק חמימות ביתית ונראה ביותר ויותר משרדים המבקשים ליצור את המראה הזה בחלל .ויה ארקדיה | צילום :יח״צ

99

תקרות אקוסטיות
באחד המשרדים שתכנן דוד הותקנה תקרה שחורה אפורה שמדמה שמים
מעוננים .החיפוי השחור עשוי מאריחים אקוסטיים שמשולבים בהם לבד
וחומרים בולעי קול נוספים .התוצאה אסתטית להפליא ופונקציונלית לא
פחות .מיכל זוהר מחברת אורבונד מסבירה שיש שתי אפשרויות לתקרות
אקוסטיות; תקרות פריקות ותקרות לא פריקות .בשתי האפשרויות קיים
מגוון חומרים שאפשר להשתמש בהם .תקרות פריקות יאפשרו גישה
למערכות הנמצאות מעליהן .אם אין בכך צורך – אפשר להשתמש בתקרות
שאינן פריקות .האדריכלית טל פיש מעדיפה תקרות שאינן פריקות .משרד
שתכננה פיש במודיעין הוא ההוכחה לכך שאין הכרח בתקרה פריקה
כדי להעביר צנרת .במשרד במודיעין השתמשה פיש בתקרות גבס .היא
מסבירה שיש חדר תקשורת ואזורים תפעוליים נפרדים משטח המשרד.
אם יש בעיה ,אפשר לטפל בה בחדר התקשורת.

 | WINDWARDאדריכלות :סטודיו רואי דוד | צילום :יואב גורין | מחיצותINNOVATE :

ריצוף

שילוב צבע בחלל באמצעות פרטי ריהוט ReMa .אדריכלים.
צילום :עמית גושר

הריצוף המשרדי האולטימטיבי היה עד לא מזמן שטיח או פרקט .גם היום הם
קיימים במשרדים רבים ,אך אין ספק שהם צריכים להילחם על מקומם ביתר כוח.
טל פיש מסבירה כי בריצוף ,ליציקות טרצו יש מראה עדכני המתאים למשרד.
יציקות טרצו נחשבות יקרות יחסית ,אך מדובר ביציקה דקה המספקת פתרון
נוח במיוחד כשנכנסים למבנה מוכן .במקרה כזה אין צורך לעקור את הריצוף
הקיים ,יציקת הטרצו יכולה להתלבש עליו ,ובכך לחסוך עלויות.
המדה המתפלסת היא אלטרנטיבה לרצפות הבטון ,מסבירה פיש .לבטון מראה
יפה אך הוא מורכב ליישום – הוא אגרסיבי ,נדרש לו גובה מינימלי ,וחייבת להיות
נגישות למשאבות בטון .המדה המתפלסת הדקורטיבית היא דרך להשיג מראה
בטון ללא בטון ,ואפשר ליישם אותה גם על ריצוף קיים.
בנוסף לאלה ,ישנם ריצופים על בסיס פיתוחים טכנולוגיים ,כמו הסטון קרפט
למשל ,שהוא שילוב של אגרגטים ופולימר המעניק מראה של אבני טוף קטנות,
נחשב עמיד ,קל לתחזוקה ובעל מראה אסתטי.
מיכל נוף ,סמנכ"ל השיווק והפרויקטים של ויה ארקדיה ,מסבירה שכשמדובר
בכניסה לבניין משרדים קיים ,יש צורך לייצר כניסה מהירה ככל האפשר לחלל,
תוך מזעור גורמים מעכבים כגון שבירת קירות ועקירת מוצרים .קיימות היום
קולקציות עשירות של אריחי גרניט פורצלן מדוקקים במראה שיש ,עץ ,ברזל
ועוד ,שאפשר להלביש על ריצוף קיים ,בלי שייווצרו הבדלי גובה.

שילוב מתוחכם של צבעוניות מעניק סדר ומייצר גבולות ועם זאת שומר על ניקיון ומרחב .תכנון ועיצוב פנים :שני מור | צילום :גדעון לוין

צבע
לצבע משמעות דקורטיבית אך במשרד יש לו גם

שני מור

תפקיד חשוב בחלוקה בין חללים ,יכולת התמצאות ואף
נמצא כמניע מוטיבציוני

צבע
גולמט

שימוש ניכר בצבעוניות .עיצוב פנים :שירי ארצי | צילום :גיל דור

מחיצות אקוסטיות מלוחות פיאנו .אורבונד | צילום :יח״צ

מעטפת חיצונית

יחיאב ,המתמחה ביצירת תחזיות בתחום הצבע ,אומרת שאין שילוב נכון או
מומלץ של צבעים וטוענת שלתכנון הצבעוני בסביבה יש כמה תפקידים:
 .1ליצור אינטראקציה מידית בין האדם לסביבתו,
 .2ליצור אווירה שמתאימה לאופי המקום ,לשפה שלו ולקו העיצובי הכולל שלו,
 .3לשמש כלי לביטוי המסרים של המותג או הארגון והערכים שלו בסביבת
העבודה .יחיאב מסבירה כי האינטראקציה עם הסביבה קשורה בין היתר
להתמצאות בחלל .בעיקר בסביבות עבודה מורכבות או בבנייני משרדים שבהם
קומות מרובות לאותה חברה.

זוהר מסבירה כי רוב המשרדים נבנים בבניינים המוגדרים כבנייני גרעין
ומעטפת .על פנים המשרד אחראי השוכר .חשוב מאוד לוודא כי הקירות
מבודדים דיים ואם לא – אפשר להוסיף בידוד למבנה ולמחיצות הפנים.
בידוד מינרלי המיוצר בטכנולוגיית אקוז יספק את רמת הבידוד הנכונה וגם
ישמור על המשתמשים בחלל .את מחיצות הפנים אפשר ליצור מלוחות
גבס ייעודים לפי דרישה – מחיצות אקוסטיות מלוחות פיאנו ,מחיצות
בעלות עמידות בנגיפה ,מחיצות עמידות באש ועוד.
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עוד לפני השימוש בצבעוניות יש להבחין בין אזורים במשרד שיש בהם
פוטנציאל שחיקה או לכלוך גבוה ,כמו מעברים צרים ,חדרי ישיבות שבהם
הקירות יכולים 'להידפק' מהזזת כיסאות ,אזורי אחסון ,קפטריה ושירותים;
לבין אזורים שבהם פוטנציאל השחיקה נמוך (חדרי משרד אישיים) .במקומות
שבהם פוטנציאל השחיקה גבוה – מומלץ להשתמש בצבעים שקל לנקות
אותם ושהם בעלי עמידות גבוהה יותר .לדוגמה :פוליאור מט ,סופרקריל
משי .לדקדקנים במיוחד אפשר להמליץ על צביעת מגן אקווה טופ – שכבת
הגנה שקופה על גבי הצבע ,שמקלה מאוד את ניקוי הקיר ,אך יש להביא
בחשבון ששכבה זו עלולה לשנות מעט את הגוון .אפשרות נוספת לאזורים
אלו היא צבעים או ציפויים בעלי טקסטורה ,למשל שליכט אקרילי במרקם
חלק ,שמטשטשים את הפגיעות המכניות שסופג הקיר ,כמו מכה מכיסא או
ציוד אחר ,כך מסבירה ניבה יחיאב מנהלת שיווק אדריכלים ומעצבת ראשית
בקבוצת טמבור ,ומוסיפה שהשימוש בצבעוניות נעשה עם השנים למדעי
יותר ויותר .אם בעבר הצבע נבחר רק על בסיס של טעם אישי ,הרי כיום
כולנו מודעים לכך שלצבע ולשילוב של גוונים יש השפעה על מצב הרוח,
על ההתנהגות ואף על התפוקה.

קבוצת מגן שמש .ציפוי  Infeelלעיצוב לובי בית מלון | צילום :אלון הראל

שימוש בכחול עז מגדיר את החלל .עיצוב פנים :אורית בנדר | צילום :מושיק ברין
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חברת  Baram Indoorמציעה
חיפויים פרקטיים ,בהם מדבקות
לוח גיר ,מדבקות לוח מחיק,
חיפוי אקוסטי ודקורטיבי לקיר,
חיפוי על זכוכית ,חיפוי רצפה,
שלטים מוארים ועוד

חיפויים פרקטיים היוצרים שינוי ברגע | Baram Indoor .צילום :יח״צ

קמחי תאורה .מרקם תאורה משלב בין גופים נסתרים לגלויים | צילום :משה גיטליס

תאורה
מערכות
התאורה הטבעית לא תמיד עומדת

הצבע משמש 'מקרא' להתמצאות בתוך המשרדים – הוא
עשוי להפריד בין החללים הציבוריים למשרדים האישיים ,או
לסייע לעובד להתמצא בקלות בין קומות שונות של משרדים
או בין אגפים ומחלקות .בשפה המקצועית זה נקרא Color
 .Codingהדוגמה הטובה ביותר לכך היא מפה של רכבת
תחתית או חניונים בקומות – המשתמש יודע שהוא צריך
לעלות על הקו הכחול או שהוא חונה באזור האדום .במקרים
כאלו חשוב להקפיד שהצבעים יהיו מובהקים – אדום ,כתום,
צהוב וכן הלאה .אם משתמשים גם בכחול וגם בתכלת ,או גם
באדום וגם בוורוד ,זה עשוי להטעות אנשים ,היות שלא כולנו
'קוראים' צבעים בדיוק באותו אופן.
אחד הכלים לחיזוק תחושת השייכות וההזדהות עם המותג
היא לחזור על גווני המותג בחללים הציבוריים של סביבת
העבודה .למשל ,אם אנחנו עובדים במחלבות גד ,אפשר
לשלב בקפטריה את הגוון הכחול של המותג – בקירות ,בצבע
הכיסאות וכן הלאה.

בפני עצמה והיא חלק אינטגרלי מהמרקם

כרמל ביזנס .משרדי סמסונג תל אביב | אדריכלות | En design studio :צילום :יואב פלד

ריג'נט תאורה .פסי תאורה אורכיים שומרים על המראה התעשייתי של החלל | צילום :יח"צ ריג'נט תאורה

בין שמדובר בתאורה טבעית
או מלאכותית ,אור הוא אלמנט
שיכול להחמיא או לפגום .אור
מסוים מחזק תדרים מסוימים,
וחשוב לתכנן את התאורה
באופן המדעי המדויק ביותר

קיימת כיום נטייה לשלב תאורה טבעית רבה במרקם
התאורה הכולל ,בעיקר בתכנון משרדים ,כאלמנט מוטיבציוני
המגביר את תפוקת העובד .תאורה היא מהאלמנטים
המרכזיים המגדירים חלל .התאורה יוצרת משחקי אור
וצל המשפיעים על עיצוב הפנים ויוצרים את האווירה
המבוקשת .לדברי רמי ורד מחברת קמחי תאורה ,בתכנון
האורגני של מגדלי משרדים מודרניים ,שמים יותר ויותר
דגש על שילוב בין אור השמש החודר בטבעיות לחללים,
לבין נקודות מאור מלאכותיות בדמות גופי תאורה חסכוניים
בטכנולוגיית לד .המפתחים הגדולים מאפשרים חדירת
אור טבעי מבוקר ,אך לעתים פיזורו לכל פינה בחלל
הנתון אינו אפקטיבי .לכן יתוכנן בכל משרד גיבוי של
תאורה מלאכותית ,שתתאים גם לעבודה בשעות החשכה.
תכנון תאורה מיטבי משתנה מחברה לחברה ומאפשר
הטמעת מספר נרחב של תרחישי תאורה בהתאמה
ל DNA-של החברה .ורד מסביר שאחד המקומות שחשוב
להאיר בצורה המיטבית הוא שולחן העבודה ,שם יש צורך
במינימום  350לוקס (מידת אור) לקבלת תוצאה מספקת.
מבחינתו ההבדל המהותי בין תאורה ביתית לתאורה
משרדית הוא עוצמת האור המתבקשת בחלל המשרדי
על שולחנות העבודה .במשרדים התאורה צריכה להיות
הומוגנית וחזקה יותר ,והיא חלק אינטגרלי מקונספט
העיצוב הכולל של החלל.
כיום רואים יותר ויותר גופי תאורה מעוצבים ,פונקציונליים
וארגונומיים שמחליפים את התאורה שהורגלנו לראות.
מעבר לפן העיצובי קיים הפן המוטיבציוני .מרבית החברות
פועלות כיום לשיפור סביבת העבודה כדי להעלות את
תפוקות עבודה וליצור אזור מזמין שעושה חשק להישאר בו.
וכך את גופי התאורה המרובעים המסורתיים בעלי המראה
המשרדי המיושן – מחליפים פרופילים מעוגלים שנותנים
אותו אפקט מאור אך נראים מודרניים ומעודכנים יותר.

חיפוי המעניק מראה צעיר ותוסס לחלל.
מקור הפורמייקה | צילום :מקס מורון
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 Glowתאורה .שדרת גופי תאורה מסמנת את הנתיב ומשמשת כאלמנט דקורטיבי בחלל.
צילום :יח"צ  Glowתאורה
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לבקש תמונה איכותית
החלל נשטף בתאורה טבעית החודרת מבחוץ ומשתלבת עם גופי התאורה הדקורטיביים שמעל לדלפק | הדמיה :סטודיו OCO

משרדי ( Weworkדובנוב ת"א)  -מערך החלונות שוטף את החלל באור טבעי .תכנון :לוין פקר אדריכלים | צילום :עמית גרון

הפטיו נמצא בתוך קונסטרוקציית
זכוכית ובתוכה גינה ירוקה ,ולכל
אורכו מותקן סקיילייט המציף את
החלל באור טבעי שאפשר להסתמך
עליו רוב שעות היום

מהפכת תאורת הלד הוסיפה גם את הפן הירוק .תאורת לד
חוסכת אנרגיה וידידותית לסביבה .זהו פרמטר חשוב לחברות
רבות .החיסכון האנרגטי ויצירת סביבת עבודה ירוקה נמצאים
היום בלב הדרישות התכנוניות של בעלי חברות .רואי דוד
מדגיש שעוד לפני הבחירה בגופי תאורה מלאכותיים ,תכנון
נכון של הפתחים לשילוב אור טבעי חוסך המון אנרגיה .צריך
לדעת לשלוט באור ,בחום ובקור שנכנסים לחלל ,ולייצר אקלים
שידרוש שימוש מינימלי בחשמל לקירור ולחימום.
בין שמדובר בתאורה טבעית או מלאכותית ,אור הוא אלמנט
שיכול להחמיא או לפגום .אור מסוים מחזק תדרים מסוימים,
וחשוב לתכנן את התאורה באופן המדעי המדויק ביותר .ברשתות
השיווק למשל ,תהיה תאורה שתחמיא לפירות ולירקות .הירקות
יראו ירוקים ורעננים יותר ,ויניעו אותנו לפעולה .אותו עיקרון
פועל גם במשרד .למשל ,בחדרי ישיבות שבהם נסגרות עסקאות,
חשוב מאוד שתהיה תאורה אופטימלית לסיטואציה ,תאורה
שמעניקה תחושת ביטחון ,רוגע ואמינות .התדר האדום מחמיא
יותר לחדרים מהסוג הזה.

האדריכלית טל פיש מביאה את אחת הדוגמאות מעוררות
ההשראה לשימוש במרקם תאורה טבעי .פיש תכננה משרדים
של חברה המתמחה בשיווק מכשירי חשמל ביתיים ובמיוחד
מכשירי חשמל למטבח .לחברה היה חשוב להעביר תחושה של
בריאות ,ופיש בחרה להעביר אותה באמצעות הפטיו .מדובר
בפטיו המשתרע על פני  20מטרים ,חוצה את המשרד כמעט
לכל אורכו ,וחודר פנימה למשרד המנכ"ל והישיבות .הפטיו
נמצא בתוך קונסטרוקציית זכוכית ובתוכה גינה ירוקה ,ולכל
אורכו מותקן סקיילייט המציף את החלל באור טבעי שאפשר
להסתמך עליו רוב שעות היום ,במיוחד לאור העובדה שמדובר
במשרדים הפועלים רק עד שעות אחרי הצהריים ,ולרוב אין
בהם פעילות בשעות החשכה .פרט לסקיילייט תכננה פיש
מערך חלונות רחב וארוך במיוחד .מרקם התאורה הטבעית
וריח הצמחייה הרענן יוצרים תמהיל התורם לסביבת העבודה.
הפטיו מחלק את חלל המשרד לשני מסדרונות מקבילים ,והופך
אותו לחלל דינמי וחווייתי.

פרט לסקיילייט תכננה פיש
מערך חלונות רחב וארוך במיוחד.
מרקם התאורה הטבעית וריח
הצמחייה הרענן יוצרים תמהיל
התורם לסביבת העבודה.

גם בשעה שמצלילים את החלל אפשר ליהנות מהאור הטבעי שחודר מחוץ .אורגון | צילום :יח"צ

 .PANAYAכניסתה של התאורה הטבעית מתאפשרת בזכות הפתחים שנוצרו בקיר.
אורבך הלוי אדריכלים | צילום :עוזי פורת
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