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משרדים בהוד השרון
אדריכלות ועיצוב 
פנים: נעמי שחר
להיות בתנועהצילום: עוזי פורת

מבט מלובי הכניסה אל עבר שלוש הקומות

תכנון בניין משרדים 
בהוד השרון 
המשדר תנועתיות, 
דינמיות וזרימה 
בלתי פוסקת



פינת המתנה מוגבהת צמודה לחדר ישיבות בלובי ההנהלה

יציאה מחדר המנכ"ל. סימטריה כאלמנט מוביל

והן  אדריכלי  תכנון  הן   - מראשיתו  בניין  לתכנן  ההזדמנות 
עיצוב פנים - הייתה סוג של מימוש חלום עבור אדריכלית 
הפנים נעמי שחר. ההזדמנות הגיעה בעת שהוזמנה לקחת 
מהוד   AVT חברת  עבור  משרדים  תכנון  בפרויקט  חלק 
מבוססות  אוטומטיות  בקרה  מערכות  המייצרת  השרון, 
בתהליך  דפוס  פגמי  לאיתור  המסייעות  מכונה,  ראיית 

הדפסה ומתריעות על תקלות בזמן אמת. 
אלמנטים  על  הושתת  הפרויקט  עבור  העיצובי  הקונספט 
כאשר  שלו,  הפנים  בסיס  את  המהווים  ארכיטקטוניים 
קבלת  לצורך  לתוכניות  אותו  עיבד  קידר  שמעון  האדריכל 

היתר מן הרשויות.  
במסגרת  מקדים.  בלימוד  צורך  יש  נכון  לתכנן  כדי  כמובן, 
ליצירת  בסיס  והיוותה  לתכנון,  שקדמה  הפרוגרמה 
השונות  המחלקות  ראשי  עם  פגישות  נכללו  הקונספט, 
לפעילותם,  הנדרשים  והפונקציות  הצרכים  את  שהגדירו 
של  צפוי  עתידי  לגידול  התייחסו  בה  העיקריות  והנקודות 
שימת  תוך  גומלין  ואזורי  חללים  להגדרת  בחברה,  עובדים 
דגש על חדירת אור ואוורור טבעי בחללי עבודה ומשרדים, 
להענקת  וכן  העבודה  בחלל  ונוחותו  צרכיו  העובד,  לרווחת 
עבודה  חללי  החולקים  גדולים  לצוותים  תכנוני  פתרון 

משותפים.
הבניין מתנשא לגובה של ארבע קומות )שלוש מהן פעילות(. 
תוכננו  והן  ישיר,  עין  בקשר  אותן  קושר  גבוה  כניסה  פתח 
בהתאם לאופי הפעילות המתבצעת בהן: קומה תפעולית, 

קומת פיתוח וקומת הנהלה ושיווק/מכירות.
כאחד  ומשרדים  תעשייה  כמבנה  משמש  שהמבנה  מאחר 
המבני/ בהיבט  הן  דיכוטומיים"  ב"מונחים  הפרויקט  תוכנן 
הוגדרו  והמחסן  הייצור  חללי  החומרי.  בהיבט  והן  צורני 
לעומתם, המשרדים  מלבני.  כחלל  ותוכננו  כאלמנט סטטי 
תוכננו כאלמנט דינמי, כזה שנקודת המוצא שלו חיצונית - 
קיר כורכר מעוגל חודר לחלל הפנים ומייצר תנועה גמישה. 
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חדר ישיבות הנהלה

מבט מלובי כניסה לעבר המעבר הראשי קומת הכניסה: אלמנט פיסולי כמחיצה במעבר ציבורי

לבני  וישר,  חשוף  בלוקים  קיר  מגלמים  הציבוריים,  במעברים 
שמשדרת   חשופה  בטון  ותקרת  חשופה  בטון  רצפת  סיליקט, 
והייצור. את הממד הקצבי- ייצור" - את ממד התיעוש  "מפעל/ 

וגופי  הראשים  המעברים  לאורך  הזורם  קשתי  קיר  מגלם  דינמי 
תאורה מבד. 

בכל קומה תוכנן חדר ישיבות קומתי המשתתף ב"חגיגת" המעברים 
כחלק בלתי נפרד ממנו. באופן כללי, המעברים משמשים כנקודות 
מפגש, הן לצורכי עבודה והן לצרכים חברתיים. בנוסף, בכל קומה 
מנת  על  ועמוקות,  רחבות  פרספקטיבה  לנקודות  דגש  בהם  ניתן 
הגמר  מחומרי  חלק  שירות.  לאזורי  מרבית  חשיפה  שתיווצר 
בחדרי הישיבות אף זהים לאלה המשמשים במעברים. קיר זכוכית 
דיאלוג  מייצר  הישיבות  חדרי  ובין  המעברים  בין  המפריד  שקופה 
ישיר ביניהם, כאשר החומרים הזהים ו/או ה"גולשים" מחלל לחלל 
נטמעים אלה בתוך אלה לכדי תחושת המשכיות ויזואלית. לחזיתות 
החיצוניות של המעליות - חלק בלתי נפרד מהמעברים הציבוריים 

ולובי הכניסה - הוענקה חזות של אלמנט מונומנטאלי. 
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מבט מפינת קפה אל עבר לובי הכניסה בקומת הקרקע

לצורך זה נעשה שימוש יצירתי בחומר הנקרא "מגה בורד"- סוג של לוח עשוי מצמנט וסיבי זכוכית המשמש בדרך כלל לוח למחיצות. בשמשם כפלטות 
חיפוי לקירות הם חוברו באמצעות ברגים עם ראש בורג דקורטיבי, תוך יצירת מראה תעשייתי מובהק.

אלמנט נוסף שמגדיר ומדגיש את המעברים הוא תכנונם של גופי התאורה ששולבו בהם. מדובר בתאורה יוצאת דופן שתשדר קצביות, ותעביר תחושה 
רכה מול חומרי הגמר המשדרים תעשיות. גוף התאורה עוצב בתצורת רצף טרפזים עשויים מפרופיל מתכת מרובע, שבתוכם מתוח בד, כאשר העיצוב 

המודולרי המושתת על שכפול, מייצר תחושת זרימה וקצב הנמשכת עד לובי הכניסה הראשי, שם משמשים הטרפזים כאלמנט פיסולי תלת-ממדי.    
דיאלוג בין חוץ ופנים הוא מוטיב מרכזי נוסף ששזור לכל אורכו של הפרויקט. קיר חזית הכניסה תוכנן כקיר זכוכית המייצר מעבר רציף בין החוץ והפנים, 
ולצדו קיר כורכר החודר אל חלל הפנים, כך שכבר מן הרחוב ניתן להבחין בו. לובי הכניסה נחשף לעין מהקומות העליונות כשקיר הזכוכית נשקף מכל 
אחת מהן דרך מעקה ברזל. בקומה הראשונה תוכנן פטיו שהוקף בוויטרינות גבוהות ורחבות דרכן ניתן לקיים קשר עין ישיר עם המעברים הציבוריים 
שבחלל הפנים,  והן אף מחדירות אליהם אור. בקומה השנייה תוכננה מרפסת אל הפטיו, ומרפסת מחדר ישיבות הנהלה וחדר מנכ"ל. הכל לשם יצירת 

מעברים דינמיים, זורמים, תנועתיים באופיים. 0

פינת קפה בקומת הפיתוח, הצופה אל המעבר הראשי
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