
ההוסטל SPOT ממוקם בנמל ת"א, על שפך נחל 
הירקון והקונספט העיצובי בא ממיקומו זה. כך גם 

הבחירה במכולות צבעוניות, שעוגנות בנמל לפני 
היציאה לים, לבניית ההוסטל, וזאת בכדי להדגיש 
את היותו אלטרנטיבה למלונות יקרים ויוקרתיים.

SPOT הוסטל קפסולות

עיצוב פנים
סטודיו מיכאל אזולאי

טקסט 
דבר המתכננים

צילום 
יואב פלד

 ]  אירוח והסעדה  [
משמאל למעלה ולמטה: 

המעברים לחדרים שתוכננו 
כמכולות צבעוניות וחולקו 
לאזורים ע"י מיתוג צבעוני
מימין: מבט הצופה לאזור 

ההסעדה והאירוח
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ה-SPOT מספק אפשרויות לינה במחירים 
נמוכים, עם ערך מוסף של תוכן וחברה. 

האזור הציבורי מכיל בר-מסעדה, קבלה, 
אזור משחקים, במת הופעות וחדר 

קולנוע. באזור הלינה נמצאים 86 חדרי קפסולה, בגדלים 
משתנים כגון: קפסולת יחיד, קפסולה זוגית, חדר גלריה 

המותאם גם למשפחות, חדרי לינה משותפת, בנוסף, 
קיימים קומת אוהלים ואזורי רביצה משותפים רבים.

החדרים מעוצבים בגוונים נעימים ושקטים כדי 
להשרות סביבה רגועה בחלל קטן. האזורים הציבוריים 

עוצבו בצבעוניות עזה, טקסטורות שונות, ריצוף 
משתנה ואלמנטים גרפיים על גבי המכולות.

העיצוב הצבעוני והנועז מייצר אופי תוסס וצעיר, 
הפונה לאוכלוסייה מגוונת ממקומות שונים בעולם 

נ

למעלה — מימין: מבט 
הצופה לאזור ההסעדה 

והאירוח
משמאל: מתחם משחקים 

סנוקר וארכדיה

למטה — מימין: חדר 
קפסולת יחיד

 CHILL OUT במרכז: אזור
במהלך היום ובערב 

CINEMA ROOM

משמאל: קפסולה זוגית- 
חדר מותאם לזוג
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למעלה — מימין: בר שתוכנן 
כמכולה מנחושת

PINK PRIVTE ROOM :משמאל
למטה — מימין: המעברים לחדרים 

שתוכננו כמכולות צבעוניות וחולקו 
לאזורים עי מיתוג צבעוני

משמאל: מבט לכניסה להוסטל – מימין 
קיר פיבוט ומשמאל חיפוי המכולה

SPOT הוסטל קפסולות

עיצוב פנים סטודיו מיכאל אזולאי
קרמיקה שרוני 

נגרות פנים חדר גדי מזרחי 
נגרות חללים ציבוריים נקסט דור 

ריהוט חברת אולטימה סטודיו 
תאורה דוד יצחק 

תאורה מחסני תאורה 
פח גלי, עבודות המסגרות והפחחות 
תכנון ופיתוח יחד עם חברת נירים 

  066 + מרץ 2020

5051

הוסטל נמל תל-אביב אירוח והסעדה


