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לכל  מאן  דבעי  ,
המלצה  :אדריכלית  אירית  גרינברג  
  
אדריכלית  אירית  גרינברג  נבחרה  על  ידינו  לעצב  את  משרדי  קבוצת  אדאלום   לאחר  שנרכשנו  על  ידי  
מיקרוסופט   העולמית   והתבקשנו   לעבור   למשרדים   חדשים   בהרצליה   פיתוח   .מדובר   היה   בפרויקט  
חדשני  ופורץ  דרך  במיקרוסופט   ,שכן  היה  עליו  לשמר  את  ״רוח  הסטרטאפ״   ועם  זאת  להתאים  לקווים  
המנחים   של   מיקרוסופט   העולמית   .בחירת   האדריכל   לפרויקט   זה   היתה   קריטית   ולאחר   שנבחנו  
משרדי  אדריכלים  רבים  נבחרה  אירית  להוביל  את  הפרויקט  .
לאחר   בחינת   העיצוב   המוצע   על   ידי   מיקרוסופט   ,החלטנו   לשמר   את   הרוח   הצעירה   של   החברה  ,
עקרונות   עבודת   הצוות   ושקיפות   שליוו   את   החברה   מאז   הקמתה   .הדגש   העיקרי   היה   בבחירת  
אדריכלית  בעלת  מעוף  אשר  תדע  להגשים  את  חלומותינו  וכל  זאת  בלוחות  זמנים  קצרים  .
אירית   וצוותה   ,עבדו   איתנו   בשיתוף   פעולה   מלא   ,בתשומת   לב   רבה   ויחס   אישי   ,ליוו   את   כל   תהליך  
התכנון   והבנייה   של   הפרוייקט   .יצירתיות   ,ניסיון   וכישרון   חברו   לכדי   יצירת   סביבת   עבודה   יפיפיה  ,
יצירתית  ומפרה  .העבודה  התבצעה  ,תוך  תימרון  בין  רצונותיה  והכתבות  הנהלת  מיקרוסופט  העולמית  ,
לבין  הרצון  שלנו  ,כקבוצה  ,לשמר  את  עקרונותינו  כחברה  צעירה  פורצת  דרך  וחדשנית  .
הושם   דגש   על   תכנון   כל   פינה   במשרד   ,חסרונות   ,כגון   מסדרון   ארוך   ואינסופי   ,הפכו   בכישרון   רב  ,
ל"רחוב"   תוסס   מואר   ועליז   .תוכננו   חדרי   ישיבות   פורמליים   ואפורמליים   בסגוננות   שונים   כדי   לאפשר  
אינטראקציות   מגוונות   בין   העובדים   .הושם   דגש   רב   על   בחירת   חפצי   נוי   ואומנות   שנותנים   למשרד  
אווירה  ביתית  ומפרים  יצירתיות  אתל  העובדים   .חללי  העבודה  עצמם  עוצבו  בפונקציונליות  מקסימלית  
ובעיצוב  שקט  ,לאפשר  לעובדים  ריכוז  ללא  אלמנטים  רעשניים  .
המשרד   נבחר   כמשרד   דגל   במיקרוסופט   העולמית   ומהווה   מוקד   עלייה   לרגל   ,למתכנני   חברת  
מיקרוסופט  ולעובדי  הקבוצות  האחרות  הנהנים  מיפי  המקום  .
בזכות   התוצאה   המדהימה   שהתקבלה   במשרדינו   ,שונו   סטנדרטי   התכנון   של   חברת   מיקרוסופט  
והותאמו  לעיצוב  החדשני  שעיצבו  אירית  גרינברג  וצוותה  לקבוצתינו  .
  
בברכה  ,
אסף  רפפורט  ,מנכ״ל  אדאלום  -  מיקרוסופט 	
  

	
  

