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תמיד  לא  התשובה  כמעצבת,  מניסיוני 
 פשוטה. משפחות רבות מתלבטות בשאלה זו. 
לקבל  לכם  שיעזור  שאלון*,  עבורכם  הכנתי 
החלטה - האם הערך המוסף של מעצבת פנים 

עבורכם, אכן שווה את העלות שתשקיעו בה ?

אתם גרים באותו בית כבר שנים רבות, וביצעתם 
מספר שיפוצים. אתם שוקלים שיפוץ נוסף. מה 

הרגשתכם לגביו?
אתם מרוצים מהבית, אוהבים אותו ומרגישים   .1
שהשיפוצים עברו בקלות, היו מוצלחים וכך גם 

יהיה בפעם הבאה.
אתם סה”כ אוהבים את הבית, אבל משהו   .2
מרגיש לכם לא שלם עד הסוף. אתם חוששים 
עם  שלמים  תרגישו  לא  אבל  שתשקיעו 

התוצאה.
אתם מרגישים שנעשו לא מעט טעויות תכנון   .3
ועיצוב בעבר ואתם לא רוצים לחזור עליהן 

שוב.

דגמים  ממספר  אחד  מקבלן,  בית  רכשתם 
אופציונאליים. אתם

אוהבים מאד את התכנון הקיים, את חדר   .1
הרחצה, את תכנון המטבח, את גודל החדרים. 

הבית הזה פשוט מושלם עבורכם.
די התחברתם לתכנון של הבית, אולי רק הייתם   .2

רוצים לשנות את תכנון המטבח
הייתם רוצים לשנות את התכנון , כדי להתאימו   .3

אישית לצרכיכם במינימום עלויות

זכיתם במגרש ואתם מאושרים. יחד עם זאת, 
חששות מתגנבים ללבכם. האם נצליח לעמוד 
שחלמנו?  הבית  את  נקבל  האם   בתקציב? 
עד כמה החששות הללו מדירים שינה מעיניכם?

בכלל לא. אנחנו ישנים מצוין בלילה.  .1
אנחנו די חוששים. שמענו מלא מעט חברים   .2
שסיימו את הבניה עם חריגה גדולה וגם נאלצו 

להתפשר על הרבה חלומות שהיו להם. 
חוששים מאד. פוחדים שיהיה לנו קשה לשלוט   .3
כמו שאנו  יצא  לא  ופוחדים שזה  בתקציב 
חולמים. התקציב שלנו מוגבל ואנחנו חייבים 

למקסם אותו

להיכנס לתהליך של בניה או שיפוץ דורש זמן רב 
והרבה אנרגיות. עד כמה אתם פנויים לזה?

יש לנו סבלנות והמון זמן פנוי  .1
אנחנו עמוסים אבל לוקחים בחשבון שזה   .2
כנראה ייקח יותר זמן ממה שהיינו רוצים ונעשה 

את זה בקצב שלנו.
אנחנו חייבים לתקתק את הבניה. אין לנו לא   .3

זמן ולא כסף למשוך את זה.

בפגישה,  מרוכזת.  בניה  לפרויקט  נרשמתם 
קיבלתם מספר דגמים לבחור מהם. 

יודעים מיד איזה דגם מתאים לכם, בוחרים   .1
ושלמים עם ההחלטה

קשה לכם להבין את התכנון ואיזה דגם הוא    .2
המתאים לכם ביותר.

 3.  אתם מתחברים יותר לאחד או שני דגמים, אבל 
מנסים להבין איזה מהם יהיה ניתן להתאים 

אליכם אישית עם מינימום שינויים ועלויות.

נכנסתם לחנות קרמיקה. אתם
יודעים ישר מה הכיוון, בוחרים וסוגרים במקום  .1
כל כך הרבה אפשרויות  יש  כיוון, אבל  יש   .2
ואתם לא בטוחים מה לבחור כדי לקבל את 

מה שאתם אוהבים
מאיפה מתחילים?!?!  .3

 תהליך הבניה מורכב מבחינת ניהול לוחות זמנים, 
תכנון ומעקב תקציבי, יכולת לנהל אנשים ולקבל 
החלטות נכונות בלחץ זמן. מעבר לתכנון ולעיצוב, 
למעצבת פנים גם תפקיד מרכזי מאד בכל אלו. 

איך זה מרגיש לכם לעשות זאת לבד?
אוכלים את זה בלי מלח  .1

נלמד, נשקיע בזה זמן ואנחנו מאמינים שיהיה   .2
בסדר

זה נראה לנו מורכב מאד למי שאינו מתמחה   .3
בזה ושיהיה קשה לעשות זאת לבד בנוסף 

לשגרת היום יום העמוסה.

כשיבקש ממני הקבלן לבחור גוון לצביעת הבית אני
1. אגיד לו שיבחר מה שנראה לו

2. אלך לבתים של חברים לראות אילו גוונים 
יפים יש

אתייעץ עם מעצבת פנים כדי שתתאים לי את   .3
הגוון לריצוף ולאלומיניום.

כשהקבלן יקרא לך להגיע לבית ולסמן מיקום 
נקודות חשמל, תאורה ואינסטלציה על הקירות 

לפני טיח
אני אסמוך עליו שיעשה מה שנראה לו. יש לו   .1

הרי הרבה יותר ניסיון ממני.

אני אנסה להכין עצמי לפגישה ולהבין את   .2
תכנית, החשמל, התאורה ונקודות המים כדי 

לבדוק שהקבלן עובד לפי התכניות
אני חייב/ת להביא איתי מישהו אובייקטיבי,   .3

שייצג את האינטרסים שלי מול הקבלן.

תהליך בניה של בית מהווה אתגר לא קטן לזוגיות. 
עם יד על הלב, כמה אתם חוששים שזה יקרה 

גם לכם?
יהיה בסדר  .1

חוששים, מקווים שיהיה בסדר  .2
חוששים מאד שלחץ זמנים, ויכוחים על כסף   .3
והחלטות רבות שנצטרך לקבל יערערו אותנו.

תשובות )סכם את הנקודות(
10-14נקודות

עיצוב הבית לא ממש מעניין אתכם, את/ה טיפוסי 
שמסתדר/ת עם מה שיש, והפרטים פחות חשובים 
לך. אפשרות אחרת היא, שעיצוב כן קרוב לליבך, 
 אולם את/ה מאמין/ה שתוכל/י להסתדר לבד. 
נראה שאינך זקוק/ה למעצבת פנים, בהצלחה!

15-27 נקודות
הנוחות והנראות של הבית חשובים לך, אם כי 
זה לא הדבר המרכזי בעינייך. את/ה משקיע/ה 

מזמנך וממרצך כדי להכין עצמך לבניה. כדאי לך 
לשכור שירותיה של מעצבת פנים, כדי להמשיך 
להיות מעורב, אך גם מיוצג בפני כל בעלי המקצוע 
ע”י מישהי שתשמור על האינטרסים שלך ותעזור 

לך לבצע בחירות נכונות.

28 נקודות ומעלה
תכנון ועיצוב חשובים לכם מאד. אתם חוששים 
לקחת החלטות עיצוביות לא נכונות. אך לא פחות 
מכך, חשוב לכם שתהיה לכם חוויה טובה מתהליך 
הבניה, שתרגישו שיש מי שדואג לשמור אתכם 
במסגרת תקציבית נכונה וישמור על האינטרסים 
שלכם מול כל בעלי המקצוע והספקים. אתם 
זקוקים למעצבת טובה ומנוסה שתוביל אותך 

בדרך הנכונה אל בית החלומות.

אשמח לקבל תגובות על השאלון, ולדעת האם 
עזר לכם לקראת הבניה. 

שלכם, שירלי

שירלי רוט
052-8105513

Shin.roth@gmail.com
ShirleyDesign.co.il

פייסבוק – שירלי רוט תכנון 
ועיצוב פנים

בחן את עצמך – האם אתה זקוק למעצבת פנים?
רכשתם מגרש או בית? רוצים לשפץ? מתלבטים אם לקחת או לא לקחת מעצבת פנים? 
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