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על עיצוב פנים

בדרך אל בית החלומות...
נכון שיש לכם חלום איך ייראה הבית שלכם? וכמה 
ויפה? תפקידם של  נוח  פונקציונאלי,  יהיה הכל 
האדריכלים והמעצבים הוא להבין אתכם ו...לתרגם 

אותו חלום לתוכניות עבודה ובחירת חומרים. 

אז אם תפקידם ברור, איך קורה שלאחר הכניסה 
לבית, פתאום מתאכזבים ומצטערים שלא עשינו 
כך או אחרת? הסיבה אינה נעוצה בכם, הלקוחות, 

אלא במתכנן. 

ההצלחה בהעברת החלום לבית בפועל תלויה הרבה 
בו וביכולותיו: אינטואיציה, יכולת הקשבה ללקוח, 

חשיבה קדימה וכמובן - יכולת תכנון מקצועית.

או מעצב  קשה לדעת מראש האם אותו אדריכל 
שבחרתם יידע לבצע את התרגום הזה בצורה מוצלחת.

אם תמשיכו לקרוא, תבינו טוב יותר את התהליך 
ותגלו שיש המון דברים שהם בידיים שלכם. כך 
תוכלו לתרום לתהליך ולהביא לכך שהבית יממש 

את הפוטנציאל הגלום בו עבורכם. 

בחירת המתכנן
יש להקדיש תשומת לב רבה לבחירת האדריכל 
או המעצב שילווה אתכם. חשוב שהוא יהיה פתוח 
להקשיב למה שאתם אוהבים וצריכים ולא יתעקש 
על הסגנון שלו. בדקו את הבתים שתכנן ועיצב.  
סגנון אחד בכל הבתים מעיד על פחות פתיחות 
והקשבה ללקוח, בעוד מספר סגנונות מראים שהוא 
יכול להתאים את עצמו לכל לקוח. בדקו איתו מה 
רמת השותפות שלו בתהליך וחושו עד כמה הוא 

מקצועי ועד כמה תוכלו לסמוך עליו.

ההכנה לפגישה עם המתכנן 
1. הפרוגרמה

נסו לערוך רשימה של אזורים בבית ומה חשוב לכם 
בתכנון שלהם.לשם כך, שאלו את עצמכם מספר 

שאלות, כגון: 
האם אנחנו אוהבים לאכול ולארח בחוץ? אם   
כן, אולי נרצה לבקש שתהיה מהמטבח יציאה 

למרפסת או לאזור אירוח בגינה?

האם יש לנו תחביבים מיוחדים, הדורשים תכנון   
של מקום עבורם?

האם אנו זקוקים למשרד ביתי, שישרת לקוחות   
שמגיעים אלינו? אם כן, חשוב להתחשב בכך 
לכניסה  – לדאוג  מיקומו של המשרד  בתכנון 
נפרדת, או למקם את המשרד בכניסה לבית, 

כדי שהלקוחות לא “יטיילו” בביתנו הפרטי.

הרשימה ארוכה ואישית לכל משפחה. מתכנן טוב 
יידע לשאול את השאלות הנכונות ולקחת בחשבון 
את התשובות בשעת תכנון הבית. אם תגיעו לפגישה 

איתו עם רשימה כזו,מובטח לכם שצרכיכם ייענו.

2. הסגנון
הגיעו לפגישה עם חומרים עיצוביים, שיוכלו לתת 
למתכנן מושג לגבי הסגנון האהוב עליכם. איך עושים 

זאת? קיימות מספר אפשרויות:
אפשר לצלם בתים של חברים או בני משפחה.  

שיטוט באתרים, כדוגמת “בנין ודיור”, “בית ונוי”,   
או כל אתר עיצובי אחר, הוא התחלה קלה וטובה.

אפשר להביא לפגישה מגזינים או ספרים העוסקים   
בעיצוב.

כאשר אתם בוחנים את התמונות, רצוי לשמור גם 
תמונות שממש לא אהבתם. גם זה ילמד את מי 

שיתכנן וילווה אתכם בפרויקט. 

הביאו את  התמונות – בכל פורמט שהוא - לפגישה 
עם המתכנן. זה יעזור ליצור איתו שפה משותפת  

ולהגדיר מה אתם אוהבים.

אם הגעתם עד כאן, זכרו את הכתוב והשתמשו בו. 
בית החלומות שלכם קרוב אליכם מתמיד!

שלכם, 
Shin.roth@gmail.com שירלי רוט
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