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עיצוב
שני רינג

desiRing סטודיו

PubPlus
שטח

1,050 מ"ר

מיקום
תל אביב

צילום
אדריאן דודה

תכנון
אלי הכהן

תמצית הבריף: תתפרעי
כל משרד קיבל קומפוזיציה שונה של צבע. המסדרונות מוארים 
בנורות ניאון המבוססות על דמויות שנוצרו במיוחד, ועל הקירות 

אוירו סצנות בלתי סבירות | שני רינג

הקונספט
הקונספט העיצובי שבחרתי - צבעוני ושמח 

- משקף את העובדים, רובם צעירים. ביקשנו 
לייצר אווירה צבעונית, שמחה ולא שגרתית. 
עיצוב המשרד נעשה על בסיס התכנון של 

אלי הכהן. 

האתגר 
החלל ייחודי בהיותו קומה שלמה מעגלית, 

ועם זאת חלק בלתי נפרד מהחוויה כרוך 
בהליכה במסדרונות. לשם כך יצרתי לאורך 
הקיר המעוקל טריבונת עץ בגבהים שונים, 

נישות מרופדות לישיבה, קיר זכוכית מחופה 
במדבקת מראה מחליפה צבעים, וצמחייה 

משולבת בתאורה.

הצבע
שילבתי במשרדים שטיחים בחמישה גוונים 

)סגול, כחול, ירוק, צהוב ואפור(. צבע השטיח 
שנפגש עם הקיר ממשיך על גבי הקיר באותו 

גוון בטון בהיר )נירלט(.
למעשה, במשרד כולו נעשה שימוש בעשרה 
צבעים שונים לקירות. התוצאה המתקבלת 

מלבישה את החלל באופן מעניין ולא 
מעמיסה על העין כיוון שמדובר בשטחים 

גדולים ובשילובי צבעים הרמוניים.

האיור
הקירות שמאחורי דלפק הקבלה, קירות 

רחבים באזורים הציבוריים וקירות הנישות 
במסדרון )עבורן ייצרו סטודיו וולי הדפסים 

מיוחדים(, עוטרו באיורים של שירה נוק. 
רצינו ליצור עולם של התרחשויות בלתי 

סבירות ושירה איירה חתולי קראטה, 
מתאבקים מקסיקנים, סצנת ירח הכוללת 

סנאים ושווארמה ועוד.

מנורות ניאון
בחרנו להפיח חיים בשתי דמויות שהפכו 

למנורות ניאון - ארנב שותה מיץ נתלה על 
קיר הקפטריה, וחתול "דייוויד בואי" נתלה 

כנגד רשת הצמחייה במסדרון.

הצמחייה
הצמחייה מוסיפה נופך לצבעוניות ומכניסה 

אלמנט של התפתחות. היא תלויה מרשת 
ברזל שחורה בתקרת חדר הישיבות המרכזי, 

מטפסת על קיר חדר ישיבות אחר ופזורה 
לאורך המסדרון והקפטריה.

הקפטריה
שני איים גדולים מוקמו במרכז הקפטריה. 

הדפנות שלהם מחופות באריחים עם הדפס 
גיאומטרי ש"זולגים" לרצפה ויוצרים בה כעין 

שטיח מקרמיקה. האריחים חוזרים כחיפוי 
לעמודים התומכים בבניין. תקרה עשויה 

קורות מתכת אקוסטיות )למלות( מדגישה 
את צורת המניפה הייחודית של החלל. ■

המבנה מעגלי והמעצבת ביקשה 
ליצור חוויה לאורך המסדרון

L
הייטק

Sעד 250 מ"ר

M1,000-250 מ"ר
L10,000-1,000 מ"ר
XL10,000 מ"ר ומעלה
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ברחבי המשרד שולבו 
צמחים שמייצגים 

התפתחות וצמיחה


