
עיצוב הבית  

לאנשים העובדים שעות ארוכות

?עובדים הרבה שעות

?ל"נוסעים הרבה לחו

,  רוצים מאוד לשדרג את הבית

?אבל לא בטוחים שתוכלו לעשות את זה

,  בואו היכנסו למדריך

פתחו את הראש  

וקבלו שלל פתרונות לייעול  

התהליך וקיצור זמן שיפוץ הבית
.

.לא כל התמונות במדריך זה הן פרי יצירתי והן מיועדות להמחשה בלבד* 



היה לי קשה מאוד לחוות את המעבר בין המשרד  , בעבר כשעבדתי בהייטק

.שהייתה זקוקה לריענון מאסיבי, המעוצב והמסודר לדירתי

,  פתחתי את דלת הזכוכית המצוחצחת, אני נזכרת איך הגעתי למשרד בבוקר

.  דרכתי על השטיח הרך ועברתי דרך החללים המעוצבים אל השולחן שלי

.  מסודר ומעוצב, כל כך נעים, הכול כל כך במקום

הסדר והניקיון הצורני  . הנאה וכיף בסביבה המתוקתקת, הייתה לי הרגשה של רוגע

. עשו לי סדר בראש

...  הייתי מגיעה הביתה, אחרי יום העבודה, לעומת זאת

,  הבלאגן חוגג, הרצפה מיושנת, הקירות ערומים, הדלת שרוטה

.  העציצים מתים כבר מזמן ואין מספיק אור, אין לי מספיק מקום בארונות

רציתי כל כך שהבית יהיה  , היה מתסכל מאוד, ההבדל הגדול בין העבודה לבית

, הבית לא שיקף את מי שאני. נעים כמו המשרד

,  יכולתי להרשות לעצמי שדרוג של ביתי

.לא היה לי זמן לכך-ו, אבל עבדתי שעות ארוכות
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פיתחתי דרכים שיאפשרו  , וניסיוני כמעצבת, מתוך התסכול הרב שחשתי בעבר

.  תוך כדי השעות הארוכות והעומס בעבודה, שדרוג של הבית

המדריך מכוון לאנשים אשר העבודה או כל מחויבות אחרת אינה מאפשרת להם 

להיות זמינים במשך רוב שעות הפעילות של אנשי המקצוע שעמם הם צרכים לבוא  

. במגע

.  עניין שגורם לנתק ולהפסקות במהלך הפרויקט, ל"או שהם נמצאים תכופות בחו

להחליט את ההחלטות  , עם זאת הם עדיין רוצים להיות מעורבים בשיפוץ ביתם

זאת בכדי שהתוצאה תהיה מותאמת בצורה  . העיצוביות והכלכליות בפרויקט

.  אופטימלית בשבילם

המדריך מיועד לכולם ויכול לעזור לייעל בעבור כל אחד ואחד את  , אולם בפועל

.עיצוב הבית/תהליך שיפוץ

.  ותפיקו ממנו תועלת והנאה, כולי תקווה שאכן תמצאו במדריך זה ערך רב

תוכלו לשלוח לי למייל או לתגובות בקישורים  . אשמח לפידבקים ורעיונות נוספים

.למטה

  .

קריאה נעימה     

מרב
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אמא  , מציירת, יוצרת, אני מעצבת פנים. כספישמי מרב גריצמן , שלום רב

.לשלוש בנות מקסימות ואשת איש מקסים כשלעצמו

שעות ארוכות ונעימות שלא הותירו  . BI-בתחום ה, שנה15. עבדתי בהייטק

.  לי הרבה זמן פנוי

לקונפליקט זה מצאתי שלל  . עם זאת תמיד היה בי הצורך לעצב וליצור

פתרונות אלו ועוד רבים אשר רכשתי בשנותי כמעצבת  . פתרונות יצירתיים

.אני רוצה לחלוק עמכם במדריך זה

אתם מוזמנים להיכנס  . משרדים ועסקים, דירות, כיום אני מעצבת לבתים

.  ולראות את עבודותיי,  לאתרי באייקונים למטה

עם כל פרויקט ופרויקט הייתה לי הזכות ללמוד ולהבין טוב יותר את  

לעומת מורכבות הצרכים של האנשים  , המורכבות של הפרויקטים לסוגיהם

אני שמחה ומתרגשת  . גם על בשרי... שעובדים שעות ארוכות ולא שגרתיות

.להעביר לכם במדריך זה את הידע שצברתי

  .
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לרכז את הכול לפעם אחת–צעד ראשון 

הוא חזר  . LCDיפים למסכי 'הוא עבד בכתיבת תוכנה למכונות ליצירת צ. רונן היה לקוח שלי

. שנים15כל ערב לביתו בשמונה בערב ואף על פי שעיצב את ביתו לא רע בכלל לפני 

סיפר לי  , כשהגעתי. חגגוהבלאגןלא היה לו די אור בבית , האווירה בבית הייתה מדכאת

אך אחרי  , הוא קנה ארון נוסף. שהוא ניסה לפני חצי שנה לשדרג את הבית בעצמו, רונן

וכך נגמרה  , לא נשארו לו כוחות להמשך עיצוב הבית, הוספת הארון  שנזקק לו מאוד

.  הוא היה מיואש ורצה רק את עצתי בעניין. תקופת השדרוג

שפתר לו את כל הבעיה ויצר למענו דירה  , מצחיק שמשם המשכנו יחד לפרויקט מקיף

.שכיף לחיות בה. יפיפייה

פעם אחת  . היא לעשות זאת מרוכז, הבנתי שהשיטה הטובה לעיצוב יעיל, בהיותי מעצבת

מוטב לרכז  . אנו אוספים כוחות לתקופה מסוימת ובאיזה שהוא שלב הם אוזלים. וגמרנו

.ולגמור עם זה, את התכנון העיצובי ואת הפעולות שבעקבותיו לתקופה קצובה מראש

.מוטב לטפל בכל האזורים הרצויים בבית בבת אחת ולא כל פעם בחלק אחר, כמו כן

  .
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ת מלווה/לקחת מעצב-צעד שני 

פרטי שלכם כשאתם לא  הבמקרה . אני לא כותבת זאת מכיוון שאני מעצבת

מעצבת היא  , שיפוץ הבית/יכולים להשקיע את כל כולכם בפרויקט עיצוב

.פתרון אידאלי

:עיצוב עצמוהעל ידי ניהול תהליך , המעצבת תחסוך לכם המון כאב ראש

תמקד  , ראשית היא תשקף לכם את הפרויקט מבחינת סדר עדיפויות•

אחר כך תרדו  . ובאיזה תקציב, אתכם בהחלטה מה עושים ומה לא

.  עומד להתבצעס"תכלותחליטו מה . לפרטים

.  סדר הפעולות, לוחות זמנים, תקציב. היא תוביל אתכם ליעד הנכסף•

.היא תדאג שהעניינים לא יתמוססו באמצע

. היא תחסוך לכם המון זמן בחיפוש אחר קבלנים ואנשי מקצוע אחרים•

יש לה גם  . ויודעת מה נדרש מבעל מקצוע טוב, היא באה עם ניסיון

.קשרים והמלצות על בעלי מקצוע
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מרצפות ועד  . היא תחסוך לכם זמן רב בקניית המוצרים•

היא תדע אילו חנויות מתאימות לטעם ולתקציב  . הוואזה

.היא תרכז את הקניות ותבנה מסלולים ממוקדים, שלכם

היא תעזור לכם בתקשורת אופטימלית וממוקדת עם הספקים  •

איך לסגור  , היא תדע אילו פרטים חשובים לשאול. למיניהם

.איפה ניתן להתגמש ואיפה לא. את כל הקצוות

היא תצמצם באופן ניכר את הטעויות בפרויקט וכך תחסוך לכם •

.  כסף ותסכולים מיותרים, בזבוז זמן

בזכותה יהיה לכם הרבה יותר ראש שקט שיתפנה למחויבויות  •

ומה  , היא תיזום ותוביל את המהלכים במקומכם. האחרות

.שיישאר לכם זה רק לבצע את המשימות

"מעצבת  , אדריכלית: היא יכולה להיות. הוא שם כולל" מעצבת

.וגם גבר כמובן, סטייליסטית-פנים או הום
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גישה חיובית–צעד שלישי 

אתם לא  . או לראותה כאתגר, יש הבדל גדול בין להסתכל על כל מהמורה כקושי

סימן שזה  –הראשונים ולא האחרונים שעוברים תקופה כזו ושקועים בפרויקט כזה 

.  והכי מספקים הם הפתרונות היצירתיים. לכל בעיה יש פתרון, מניסיוני. אפשרי

אם נחשוב בצורה חיובית מהמורות  . הוא יצליח וההפך, אם נחשוב שהפרויקט יצליח

.ובעיות לא יתגלגלו לכדורי שלג גדולים, רבות כלל לא יתפתחו לבעיות

,  לקבל את זה כספורט, כדאי לנו להכין את עצמינו נפשית לשרשרת של מהמורות

שבו נלמד על עצמינו דברים  , זה יכול להיות תהליך מעצים. כלמידה וכהתפתחות

חלק גדול מזה הוא  . ונמצא יכולות חדשות וכוחות שלא ידענו שקיימים בנו, חדשים

.עניין של גישה

:  גישה חיובית היא שריר שניתן לפתח באמצעות הרגל פשוט מאוד

דברים עליהם  10לרשום במחברת ייעודית , בזמן קבוע, כל יום, לפחות פעם ביום

מוטב לעשות זאת בתחילת  . היום/או על ההצלחות שהיו לי אתמול/אני מודה בחיי ו

.התמדה היא שם המשחק פה. יום או בסופו

לחשוב אפשרי
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בירור הזמנים שבהם  –צעד רביעי 

.תוכלו להיפגש עם בעלי המקצוע

שלכם תגלו מרווחי זמן  ז"בלוובכל זאת אם תפשפשו , נכון שאתם עמוסים לעייפה

.עם הנגר ועם יתר בעלי המקצוע, עם המעצבשבהם תוכלו להיפגש

רשמו בו את  (. חשוב שזה יהיה רשום ומתויק בתיק הפרויקט שלכם)קחו דף ועט 

.הזמנים שבהם תוכלו ליצור לכם חלון לפגישה

:להלן שלל רעיונות היכן ניתן לאתר זמן זה

.לפני הפקקים, תוכלו להיפגש בשעות הבוקר המוקדמות•

.קרוב לעבודה, אפשר להיפגש במקום ארוחת הצהריים•

.תוכלו לקחת שעת הפסקה בעבודה ולהחזירה בערב•

או כל  וואטסאפ, הנגאאוט, הסקייפל ניתן להיפגש דרך "בשעת ההפסקה הנ•

.ניתן אף לעשות כמובן שיחות ועידה עם עוד אנשים. תוכנת שיחת וידאו אחרת
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יש בעלי מקצוע שעובדים בשעות  . תוכלו להיפגש בשעות הלילה המאוחרות•

.חברות מטבחים ועוד, מעצבי וילונות, נגרים, מעצבים:אלה

?ערבי חג? מוצאי שבת? האם בעקרון ימי שישי פנויים לכם: חשבו ורשמו•

?פרויקטבחשבו ורשמו כמה ימי חופש תרצו להשקיע •

.  אך זה בלתי נמנע, נרצה לחסוך כמה שיותר ימי חופש, נכון

בימים אחרים יש עומס    . )סיורי הקניות הממוקדים חייבים להיות ביום חול

(.  המוכר לא פנויי אלינו וכך אנו לא מתקדמים, מתעניינים

.  ועוד, תזדקקו גם לכמה ביקורים בשטח בזמן השיפוץ

.כך תדעו אם חסכתם או חרגתם מהתכנון, כדאי להקצות ימי חופש מראש

:שני טיפים

 לשלוח  , לשלוח תמונות רבות: הוואטסאפמומלץ להשתמש הרבה בשירות

.  של הדירה בעת השיפוץ, של חלל שראיתם, של חפץ שראיתם. סרטוני וידאו

להשתדל   )מומלץ לשלוח הקלטת קול מאשר הודעת טקסט , כשיש הרבה מלל

זה מייעל את התקשורת וממחיש הרבה יותר    (. להיות ממוקדים בהקלטה

.מאשר הודעות הטקסט



עזרה של הסביבה–צעד חמישי 

?אולי אחד מכם בחופשת לידה

?אולי אחד ההורים כבר בפנסיה

?שכן שיוכל לעזור/אולי יש לכם חבר טוב

חבר יכול להביא חלק שחסר , השכן יכול לפקוח עין, העזרה יכולה להקל מאוד

.ההורה יכול להשגיח על השיפוצניק והגיס יכול לפתור חילוקי דעות בשטח, ודחוף

שתהיה משמעותית  , ל"תמורת העזרה הנ. הציעו שיתופי פעולה עם סביבתכם

למשל שירותי  . תוכלו להציע בתמורה שירות בתחום התמחותכם, בשבילכםמאוד 

, תמיכה בחומרה ובתוכנה במחשב, עזרה במציאת עבודה, ייעוץ בתחומכם, ד"עו

.  עזרה בארגון אירוע ועוד, מוצר שאתם מייצרים

אחרים יכולים לחסוך את יציאתכם  , אלו משימות קטנות וגדולות שבזכותן

ומה תוכלו  , אילו אנשים יכולים לעזור, מומלץ לערוך רשימה. מהעבודה שוב ושוב

.להציע להם בתמורה
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לשכור מפקח זה הכי אחי–צעד שישי 

קרוב לוודאי שיהיה לכם קשה לעקוב אחרי התקדמות וטיב העבודה בזמן השיפוץ  

.ניתן לשכור מפקח, אם אין לכם קרוב שיכול לעשות זאת בשבילכם. עצמו

אני ממליצה לשכור לכל העבודה קבלן אחד ולא כמה בעלי מקצוע  , אך לפני כן

כך אתם מתקשרים רק . כך הקבלן ממונה על יתר אנשי המקצוע ועל טיבם. שונים

.הבדל של שמיים וארץ. ולא עסוקים בהמון תיאומים בין כולם, עם אדם אחד

שלוש בשבוע  -על הקבלן מומלץ לשכור מפקח אשר מגיע בזמן העבודה פעמיים

הוא ידע מה הנקודות הקריטיות ויימצא בקשר . ובודק שהעבודה נעשית כמו שצריך

לחודש ביקורים בשטח ₪ 10,000-עלות מעקב של מפקח היא כ. הדוק עם הקבלן

.  בשבועכפעמיים 

מומלץ לתקשר עם המפקח לפני בחירת הקבלן לצורך תמיכה בסגירת המפרט מול  

אף כדאי גם ליידע  . ועוד, מה הנקודות שחשוב להכניס לחוזה עם הקבלן, הקבלן

למניעת תקלות  , מוטב שדברים ייאמרו מראש. את הקבלן שיהיה מפקח בפרויקט

.בעתיד



תקשורת–צעד שביעי 

בבחירת בעלי המקצוע ובשאר שלבי הפרויקט חשוב לשמור על תקשורת  

עם  , דאגו לכך גם, טובה בחרו אנשים שתוכלו לנהל איתם שיח בהיר וישיר

.  עם הנגר ועם כולם, עם המעצבת, הקבלן

מה אתם -עד כמה שניתן -תדעו , מבחינתכם מומלץ מאוד שתהיו ישירים

אל  , ממוקדים ותאמרו את הכול, תהיו מסודרים. רוצים ולמה אתם מצפים

גם האנשים סביבכם יהיו  , ככל שתהיו ישירים וברורים. תסתירו מידע

.   לעומת זאת אי בהירות התחלתית תגרום לבעיות בהמשך הדרך. כאלה

לפני פגישה חשובה כדאי לשבת ולרשום את השאלות או הנקודות שתרצו  

.  זה יחסוך זמן בירורים וריצות בשלבים מאוחרים יותר בפרויקט, לגעת בהן

.  שם תרשמו את כל הפרטים שייאמרו, מומלץ ליצור מחברת ליווי לפרויקט

,  מידות, הצעות מחיר טלפוניות: למשל. מאחר שחלקם ישכחו בהמשך

.תאריכים ועוד, כתובות, שמות, מספרי טלפון
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מיקוד בבחירת הפריטים–צעד שמיני 

בסיורי הקניות על  ? מכירים אז זה שהולכים לקנות משהו אחד וקונים משהו אחר

שרוצים , יש כל כך הרבה עיצובים יפים מול העיניים. אחת כמה וכמה הפיתוי גדול

מתעייפים וחוזרים הביתה בלי  , אז כבר הראש מתבלבל. לראות ולבחון את הכול

.החלטה או עם פריטים אחרים ממה שתכננו לרכוש באותו הסיור

ועל  . רשימה, לכתוב. לפני היציאה לסיור מומלץ להגדיר מראש מה המטרות שלנו

.  המעצבת עושה זאת לרוב בעצמה. פיה לתכנן את מסלול החנויות שבהן נבקר

בחנויות  –בעת הביקור , בהםלדעת מה היעדים ולהתמקד, כדאי להתעדכן ממנה

.למיניהן

זכרו מה הסגנון  , הסיוראם הרגשתם שאתם לא ממוקדים בסוג העיצוב בעת 

, דבקו בלוח זה-אם יצרתם לוח השראה . ודבקו בו, שבחרתם בשלבים קודמים

.  בצבעוניות ובצורניות, בפריטים שבו

חשוב מאוד לצאת לסיורים בנעליים ובבגדים נוחים.
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?אז איך מחליטים–צעד תשיעי 

.לין-תנו לעצמכם דד, אם אתם רואים שאתם מתמהמהים בהחלטות

אז , נראה כי אתם חשים ששתי האפשרויות טובות, אם ההתלבטות היא גדולה

הרי בחרתם מראש את מי שמתאימה לכם ומזהה את  . תנו למעצבת להחליט

.  טעמכם ואת אהבותיכם

מראש עולות נקודות שנראות חשובות בשיפוץ והופכות לשוליות מאוד  , מניסיון

.המעצבת תדע מה חשוב ומה פחות התייעצו עמה. אחר כך

ודמיינו עצמכם עושים פעולות עתידיות הקשורות  , עצמו עיניים, מצאו פינה שקטה

היכן  : ממש המציאו סיפור ובדקו. מסתכלים עליו, משתמשים בו, לאותו הפריט

החליטו באותו  . שלם יותר, יעיל יותר, מרגש יותר, נוח יותר, הרגשתם טוב יותר

.אל תשנו את החלטתכם, הרגע וזהו

בחרו מקסימום שלושה  אנשים שאתם סומכים  , אל תתייעצו עם יותר מידי אנשים

יותר מידי דעות, יותר מידי אנשים.ומוטב פחות, עליהם
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?אולי שהמעצבת תבחר לנו–צעד עשירי 

הכי קל ויעיל  . לא משנים לכםהקטנים או שהפרטים , אם אתם סומכים על המעצבת

.בהתאם להבנתה את טעמכם ואת התקציב, לתת למעצבת לבחור כראות עיניה

הגיוני שתרצו לבחור אתה  . היא זה לא אתם: וזה מובן לחלוטין. אבל לרוב זה לא המצב

:יש עדיין כמה קיצורי דרך, ובכל זאת. יחד כל אריח וכל ברז

של פריטים מתאימים שראיתם  וואטסאפתמונות ( המעצבת ואתם)שלחו זה לזו •

.בסיורים עצמאיים והגיבו זה לזו

כמו תפיסת חלל או מספר רב . שלחו סרטונים או שיחת וידאו בנושאים מורכבים יותר•

.של פריטים יחדיו

הביאו בחשבון שלא תמיד  ,  אם תלכו לחנויות לבד ותבקשו ייעוץ אונליין לרכישה•

פתרון הולם לשם כך הוא לקבוע עם המעצב  . תוכלו לקבל זמינות לתשובות מידיות

וליצור  , בתעריף שסיכמתם מראש, עבורכם בשעות שתקבעובוואטסאפשיהיה זמין 

.קשר ברגע הצורך

תמונות או סרטון  בוואצאפשהמעצב יצא לסיור הקניות לבד וישלח לכם : אפשר הפוך•

.ל באותו הרגע"דרך מעולה למי שנמצא בחו. וידאו מהחנות לתגובה מידית
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זמן

החלטות  

מהירות

ריכוז  

משימות  

דומות

תקשורת

חיוביות

ואמונה

עזרה

מבחוץ

מיקוד

מחשבתי

ניהול זמן  

מראש

שיתופי  

פעולה
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:  כשאתם מסתכלים על כל התמונה הגדולה, עכשיו

?  האם הדברים ברורים יותר•

?האם הפרויקט נראה אפשרי•

?החשקהתעורר אצלכם האם •

?שאלותעדיין יש לכם האם •

,  אם יש לכם שאלות, והתאמהחשיבה שלגביה תרצו יש לכם בעיה מיוחדת אם 

:  תהיות או צורך להתייעץ

.בלי התחייבות, בלי תשלום. תוכלו לקבוע איתי פגישה טלפונית של חצי שעה

,  לקבל רעיונות, לדפדף בתמונות, כתבותלקרוא , לחקורממליצה גם להמשיך אני 

הפרויקט  ותתכוננו טוב יותר לקראת כך תבשילו . ולהבין טוב יותר את התהליך

.שאתם מעוניינים בו

.וליתר הקישורים למטה במידה ותרצו ללמוד עליי יותרלפייסבוקהיכנסו 

!המון בהצלחה

שלכם מרב
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