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משרדימ 
בפיתוח

הפרוזדור החדש של חברות 
ההיי-טק

בוני בונ�

שעות העבודה הארוכות והצורך להיטיב עם עובדי חברות ההיי-טק, שינו כליל את פני המשרד הקונבנציונאלי. במסגרת   
זירה  להיות  הפך  המשרדים,  בין  מקשר  אמצעי  מזמן  לא  עד  הייתה  שלו  העיקרית  שהפונקציה  והארוך,  הצר  המסדרון  זו 
לאינטראקציה חברתית עתירת פעילויות. התוצאה המרחבית היא רצף של חללים מורחבים, המשמשים למפגשים מתוכננים או 
פעילויות אקראיות; שולחנות בגבהים וגדלים שונים, למפגשי עמידה מהירים לפגישות עבודה וליבון סוגיות באווירה משוחררת, 

פינות הסבה אינטימיות, ואפילו מגרשי משחקים.  
עירוב השימושים הזה מצריך חשיבה תכנונית מורכבת יותר, הן ברמת הפרוגרמה והן ברמת העיצוב, כדי להשיג מערכות   
חלל רב-מימדיות בהתאם לצורכי המשתמש. במקרה המוצג כאן - משרדי חברת VMware בהרצליה פיתוח - החלל הפנימי 
ברובו ללא חלונות וחללי העבודה תחומים בקירות זכוכית המאפשרים חדירת אור טבעי מהחוץ. הקירות השקופים חייבו אטימה 
סלקטיבית להגנת פרטיות העובדים, כאשר השקיפות הסלקטיבית משמשת לחיזוק היחס בין הפרטי לציבורי. העשרת החלל 

בגירויים ויזואליים מקנים למשרד אווירה ידידותית הולמת, בלי לפגום במידת הייצוגיות הנדרשת. 
שימוש בפלטת הצבעים של החברה מנוצל לחיבור בין החללים השונים, הממוקמים בשלוש קומות נפרדות.   

אדריכלית: טל ניסים - סטודיו לאדריכלות.
צילומימ: טל ניסים
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 The minimalist building 
expresses a natural desire to disengage 
from a neighboring building style,
belonging to different times.

 VMware פינות ישיבה פזורות במרחב הציבורי של משרדי חברת
בהרצליה פיתוח.

בעמוד השמאלי: חצר משחקימ במ�דרונ החדש.
בשרטוט: תוכנית קומת הקרקע.

אדריכלית: טל ני�ימ

 Semi-formal seating corner 
in the expanded corridor.

 Tal Nissim
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מבט מהגלריה - חדר ישיבות הצופה אל החלל 
הציבורי ומגרש המשחקימ בקומת הקרקע

אדריכלית טל ני�ימ

The conference room overlooking the 
public space and play area on the 

 Tal Nissim
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מימינ: פינת מפגש במרחב הציבורי ליד החלונות 
האטומימ למחצה של חדרי העבודה.

משמאל: מבט מתוכ חדר העבודה אל החלל הפנימי 
ציבורי משקפ את מעבר האור דרכ קירות הזכוכית 

החיצוניימ אל החללימ הפנימיימ נטולי החלונות.
אדריכלית: טל ני�ימ

 Meeting corner in public space requires 
blurring the working space windows to maintain 
employees' privacy.

 Natural light penetration from the outside to 
deeper windowless work spaces.

 Tal Nissim
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 the new
 corridor of
 high-tech

companies Bonnie Evans

 VMware  

herzliya pituach

communication, has now become an arena for various activities. The 
spatial result is a sequence of extended spaces used as courtyards and 
sitting areas with sofas and tables creating intimate corners for quick 
semi-formal discussions in a relaxed atmosphere.

This new arrangement requires re-thinking 
- both at the programme level and the actual 
design. The solution in the case presented 

to create a three-dimensional system - that 
entailed much of the design work at the vertical 
section level, parallel to the horizontal plan. 

Mostly without windows to the outside, the 

natural light penetration. This required a 
selective blurring of the glass, to ensure 
privacy in the work spaces, while preserving 
reasonable visibility between employees. 
The outcome is a fairly well-lit open space, 
providing a friendly atmosphere throughout the 

The company color palette is used to connect 
the different spaces located on three separate 

 Tal Nissim - Architecture Studio.
 Tal Nissim
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חדרי הישיבות המתעגלימ במפל� הקרקע יוצרימ פינות 
ישיבה במרחב הציבורי של משרדי חברת VMware בהרצליה 

פיתוח.
אדריכלית: טל ני�ימ

Oval conference rooms in the public space at 


