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הקרקס העיצובי שהפגינו משרדי גוגל בעולם, יצר גל גועש ורוחש של 
משרדים עתירי חומרים, צורות וצבעים. היצירתיות הזו נועדה לעודד ולגרות 

את היצירתיות של העובדים ואת גאוות היחידה שלהם. משרדי אוטודסק 
מעוצבים ברוח הזו ומזכירים כי מדובר במעוז של חברת עיצוב היודעת 

להעניק חוויית משתמש ייחודית, היוצרת הזדהות וריגוש אינסופיים

משרדי אוטודסק/
תל אביב

טקסט  יוני סער
צילום  עוזי פורת

מיכי סתר 
אדריכלים
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"אוטודסק" היא חברה בינלאומית, המפתחת תוכנות עיצוב, 
תכנון והדמיות דו ותלת מימדיות, המיועדות לתעשיות 

הבניה, תכנון, מדיה ובידור )למשל, אוטוקד(. במשרדי המחקר 
והפיתוח של החברה בישראל, מפתחים יישומים למכשירים 
ניידים וכן עיצובים למדפסות תלת מימדיות. מרכז הפיתוח 

החדש של אוטודסק, משתרע על פני 1,600 מ"ר )שתי הקומות 
17-16( במרומי מגדל חדש )של קבוצת אביב, בתכנון אדריכל 
משה צור( בשדרות רוטשילד, המשקיפות על העיר תל אביב 

ועד לים.

התרבות הארגונית של אוטודסק מדגישה תחושת בית 
ומשפחה, דואגת לרווחת העובדים ולחיות המחמד שלהם 

- היא מאפשרת להם להביא את כלביהם )הממושמעים 
ומטופחים, יש לציין( למקום העבודה. המתכננים של 

המשרדים החדשים, החלו עבודתם בתהליך של דיון ולמידה 
של הצרכים והציפיות, גם של המנהלים המקומיים וגם של 

מנהלים מחברת האם בסן פרנסיסקו. הם נתבקשו להדגיש את 
חשיבות עבודת הצוות, הקשר בין הצוותים וליצור סביבות 
עבודה ליחידים ולקבוצות. אוטודסק מגדירה עצמה כחברת 

עיצוב )ולא היי טק(, ולכן מחשיבה מאד את חזות המשרדים. 
העיקרון המנחה לעיצוב היה של עושר עיצובי, תלת ממדיות 

בתכנון, שימוש עשיר בחומרים, שימוש בשפת התוכנות 
שאוטודסק מפתחת בעיצוב ובגרפיקה, והכל בתוך סביבה 

שנעים לעבוד בה. 

הנוף האורבני של העיר התוססת, יחד עם הים המרגיע 
שבאופק, שנשקף מכל צד דרך קירות הזכוכית של קומת העל, 

היווה פוטנציאל עיצובי וחווייתי מצויין והוא כמובן שימש 
מרכיב משמעותי שהשתלב בתכנון המקום. 

התכנון עשה שימוש בחומרים רבים, מגוונים ומפתיעים, 
כמו רצפת בטון, קירות מתכת בגוונים חמים, עץ ממוחזר 
ממשקופים של בתים ישנים, טיח וטפטים עם אלמנטים 

גרפיים הלקוחים מהתכנות והשרטוטים של אוטודסק. כל 
חדר ישיבות, וישנם מספר חדרים כאלה, עוצב בצורה שונה 

ומחומרים שונים. יש שימוש בתלת מימד בכל החומרים, כיאה 
לחברה שעוסקת רבות בתלת מימד, כדוגמת חדר הישיבות 

הזוויתי או קיר המדרגות התלת מימדי. 

במשרד מתוכננים אזורים שונים - ציבוריים, פרטיים, ומקומות 
למפגשים פורמליים וא-פורמליים. ישנם אזורי עבודה 

שקטים מעוצבים, חדרי מפגש ועבודה סגורים וחצי סגורים, 
המשמשים כמחסום ויזואלי ואקוסטי בין המעבר הציבורי לבין 

אזורי העבודה. אלו קלים לגישה מאזורי העבודה, ומאזורים 
הציבוריים, כך שבכל רגע נתון קל להיפגש בצורות מפגש 

שונות. המשרד תוכנן לפי תקן ירוק אמריקאי LEED והוגש 
לרמת פלטינום, ולכן יש במשרד מערכות בקרה משוכללות 

השולטות באור, בוילונות, במיזוג וכן בודקים כל הזמן איכות 
האוויר בחדרים הסגורים.

חברת האם של אוטודסק בסן פרנציסקו, סימנה את הילד 
הישראלי שלה כאחד מיעדיה העיסקיים, תוך אמונה רבה 

ביצירתיות העסקית והעיצובית של המוח הישראלי, המצליח 
לייצר חוויית משתמש ייחודית. אוטודסק עקרה ממשרדים 
חדשים יחסית בנמל תל אביב אל משרדיה הנוכחיים, בגלל 

שאלה הפכו מהר מאד לקטנים עבורה. גם שתי הקומות 
הנוכחיות הסתבר שכבר אינן מספיקות, והחברה שוכרת 2 

קומות נוספות בבניין. 
המשרדים הקודמים עוצבו אף הם ביצירתיות יוצאת דופן, 

אבל היה בהם גם איפוק, שהיה הקו העיצובי הרווח במשרדים 
ונטה לניקיון ומינימליזם. אין ספק שעיצוב הפנים שעשתה 
גוגל במשרדיה, בעולם וגם בארץ, שהיה קרקס של צבעים, 

צורות וחומרים, חולל מהפכה שמשרדים רבים, בעיקר בתחומי 
ההיי טק, מתיישרים לפיה. "העובדים פה עם המון אנרגיות, 

העיצוב מתחבר לעבודה שהם עושים, הוא יוצר גירויים ומפרה 
את היצירתיות", אומר אילי רוטביין, אחד מהשותפים בנציגות 

הישראלית "גם אחרי שנתיים, כשאפקט ה'וואהו' כבר נהיה 
מובן מאליו, עובדים יביאו לכאן חבר או בן משפחה, והוא 

ישפשף את העניים ומי שהביא אותו ירגיש פתאום גאה ויזכר 
כמה המשרד שלו מדהים".

המשרד של מיכי סתר השתתף גם בתכנון המשרדים של גוגל 
 Camenzind Evolution בישראל )יחד עם המשרד הגרמני

והסטודיו של ירון טל( "העבודה שעשינו במשרדים של גוגל 
יצרה אצלנו תפנית מקצועית ותודעתית" מודה סתר "עכשיו 
אנחנו מנסים לייצר במשרדים שאנחנו מתכננים חוויה חזקה 

או לפחות אחרת. תכננו עכשיו משרד ממשלתי, אם אני אראה 

העיצוב מדגיש את עבודת הצוות, הקשר בין הצוותים ויוצר סביבות
עבודה ליחידים ולקבוצות. אוטודסק מגדירה עצמה כחברת עיצוב 

ולכן מחשיבה מאד את חזות המשרדים, העושר עיצובי שיגרה 
את יצירתיות העובדים, תוך שימוש בשפת התוכנות שאוטודסק 

מפתחת והכל בתוך סביבה שנעים לעבוד בה.
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תכנון
סתר אדריכלים

 מתכננת אחראית
שירלי זמיר

ניהול ופיקוח
חן ירון )לוי – ירון(

יועץ בטיחות
ש.נתנאל

יועץ מיזוג אויר 
דורון- שחר

יועץ אינסטלציה
"א.לין- ס.כהן"

יועץ חשמל
שי הרפז

LEED יועץ בנייה ירוקה
"אלפא" -חן שליטא

יועצת תאורה
אורלי אברון אלקבס

יועץ אקוסטיקה
מ.ג אקוסטיקה

עיצוב גרפי
"תמרינדי" - תמי מלמד

קבלן ראשי 
גולן – הורנשטיין

פרקטים 
חיפוי קירות עץ ממוחזר

חיפוי קירות מתכת, חיפוי קיר פירמידות 
ועבודות ריהוט קפיטריה

קנה קש
אמן עץ משומש

יעקב ששון
תאורה

אקסלוסיב
תקרות אקוסטיות
יהודה יבוא יצוא

ריהוט
טקניון
כסאות

פיטרו – הרמן מילר
גרפיקה )הדפסות ויישום בשטח(

Art-design
גרפיטי

איתמר פלוג'ה
עבודות עץ

חברת פרקטים
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לך צילום שלו, לא תאמיני שזה משרד ממשלתי. ההבדלים 
הם לא תמיד בתקציב העיצוב, אלא בתפיסת בעולם. אבל כל 
עיצוב צריך להתאים לתרבות האירגונית של המשרד. העיצוב 
של המשרד הממשלתי מותאם להם בדיוק ולא יתאים למשרד 

אחר, המשרדים של אוטודסק מתאימים רק להם. אנחנו 
מתחילים עכשיו לתכנן ארבע קומות משרדים לפייסבוק מעל 
למשרדי אוטודסק והם יראו שונים מהם, כמו שאני לא מוצא 

שום דימיון בין משרדי אוטודסק לגוגל. רק בשימוש במגוון 
רחב של חומרים, צורות וביצירת החוויה". 

אנחנו יושבים לקפה באחד משלושה תאים המעוצבים 
בסגנון דיינר אמריקאי ומשקיפים אל הנוף המרהיב. בעוד 

עסקים מנסים לנצל שטח רצפה בצורה מקסימלית להפקת 
הרווחים, ניראה כאילו יש כאן ויתור על שטח לטובת דרישות 

פסיכולוגיות. סתר דוחה את הטענה לחלוטין "חשוב להבין 
שאזורי ההתגודדות )הקולבורשן(, חשובים לחברות האלה 
אף יותר מעמדות העבודה והם מעודדים מפגשים מפרים, 
אקראיים או לא, בין העובדים. גם פה וגם במשרדי גוגל, 
התכנון מתחיל מטבלה של יחסים בין הברוטו לנטו, בין 
השטח לכמות העובדים. במשרד הזה אנחנו מכניסים 60 
עובדים לקומה, ששטחה בין 700 ל-800 מ"ר, כך שאנחנו 

חשוב להבין שאזורי ההתגודדות, 
הקולבורשן, חשובים לחברות האלה אף יותר 

מעמדות העבודה והם מעודדים מפגשים 
מפרים, אקראיים או לא, בין העובדים.

מגיעים לסביבות 12-13 מ"ר לעובד, שזה בהתאם למקובל 
והנדרש. יש אולי תחושה כזו של שטחים לא מנוצלים 

עיסקית, אבל הכל מחושב, כמות עובדים, עמדות עבודה, 
אזורי התגודדות והכל בעטיפה של 'תיראו כמה השקענו 

בעובדים שלנו'. זה ערך שעובד יודע להעריך. ראי למשל את 
הפינה עם ספסל שמולו לוח מחיק. אני לא יודע כמה יעשו 
בזה שימוש, אבל לרשותם מגוון פינות ישבה שהם יכולים 

לבחור. זה כמו לגור בתל אביב, אני לא אגיד שאני שגר בה 
מנצל את כל הפוטנציאל שהעיר מציעה לי, אבל אני נהנה 

לדעת שזה קיים. אני יושב כאן או שם בעיר, היכן שמתחשק 
לי, גם במשרד מבחר אופציות אורבאניות כמו שהעיר נותנת. 

גם באווירה, אפשר לשבת מול הנוף, או להיות בודד, או 
לשבת עם חבר לעבודה".

זה כמו לגור בתל אביב, עם כל הפוטנציאל 
שהעיר מציעה, אני יושב כאן או שם 

בעיר, היכן שמתחשק לי, גם במשרד מבחר 
אופציות אורבניות כמו שהעיר נותנת.

גם באווירה, אפשר לשבת מול הנוף, או 
להיות בודד, או לשבת עם חבר לעבודה


