
מקומפגש ספרותי / שניר פלג

הרבה פעמים אני מתבונן בחתולים שלי ומחפש 
בהם משהו אנושי - במבט, בתחושה. האם הם 

מבינים אותי?

האם הם מסוגלים לתקשר איתי כמו שהייתי רוצה 
לתקשר עם חבר או חברה?

ברור לי שלא, אבל הרבה אנשים שמחזיקים חיות 
מחמד מחפשים אחר משהו אנושי בבעלי החיים 

שברשותם.

בסיפור שלפנינו, בנובלה המקסימה והמיוחדת הזו, 
האנושי והחיה מתערבבים זה בזו בצורה קסומה 

ומסקרנת.

סילביה וריצ'ארד טאבריק הם זוג צעיר שנישא 
לא מזמן.

יום אחד, במהלך טיול וללא התראה מוקדמת, 
הופכת סילביה לשועל.

ריצ'ארד מנסה לעכל את מה שעבר על זוגתו 
בצורתה החדשה, לוקח אותה לביתם ומנסה עדיין 
להתייחס אליה כאל אשתו לכל דבר, אך ללא 
הועיל. לאט לאט מאמצת סילביה יותר ויותר את 
מוטיב החיה בדמותה ונעשית פחות ופחות אנושית, 
עד הרגע שבו היא נסה ליער ובפעם הבאה שבה 

ריצ'ארד רואה אותה, היא למעשה אם לגורים.

בצורה  אשתו  את  בה  רואה  שעדיין  ריצ'ארד, 
מסוימת, נקשר לגורים, אך גם מפתח רגשי קנאה 

כלפי אביהם.

האדם והחיה הופכים לסוג של התמזגות זה בזו, 

כמו גם החיה שבאדם.

יש כאן סיפור פנטזיה אגדתי בעולם אנגלי בורגני 
וכביכול "תרבותי", אבל הרגש שמפתח ריצ'ארד 
כלפי רעייתו אינו  שונה במידה רבה מקשר בין אדם 

לכלבו בכל תרבות מודרנית כמעט.

מר טאבריק היה מזועזע כאשר אשתו השועלה 
טרפה באכזריות את הארנב שהביא לה ושכח 
שהיא אינה עוד בת אנוש, אלא יונק טורף פראי, 

שאוכל כמו אחד כזה.

בשלב מאוחר מאוד מבין מר טאבריק שאשתו 
איננה עוד אשתו ואינה אנושית וגם לא תחזור 

להיות כזו.

יש כאן חיבור מושלם בין האדם לחיה, אבל יש 
גם לזכור שהאדם גם הוא יונק וגם הוא אוכל-כל 
וההבדלים בין אדם לשועל אינם כה גדולים כפי 

שניתן לחשוב.

אנחנו רואים זאת גם בספר ורואים גם את הקשר 
המופלא שבין האדם לחיה - קשר שאין לי ספק 

שאליו התכוון המחבר בנובלה הקסומה הזו.

הרמיזות הברורות בעיני בדבר הקשר בין האישה 
לשועלה הן חזקות ואולי אף סרקסטיות ומלאות 
את  החברה  רואה  שבה  הדרך  כלפי  ביקורת 

האישה.

הרי השועל הוא בוגדני, ערמומי, דוחף את אפו 
לכל מקום והכל, לכאורה כמובן, כפי שהוא מוצג 

באגדות ומשלים.

 מאישה לשועלה / דיויד גארנט
הוצאת תשע נשמות, 128 עמודים, מאנגלית: יותם בנשלום

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

כשם שמכונית זקוקה לארבעה גלגלים איכותיים 
הפניות  בכל  אותה  שיישאו  היטב,  ומתוחזקים 
והמהמורות בדרך כדי לנסוע ולהגיע בבטחה ליעד, 
כך גם בעיצוב פנים. בתהליך שלם של עיצוב פנים 
יש צורך בארבעה גלגלים, כדי להגיע לבית שעליו 

חלמתם בדרך הקצרה והחסכונית ביותר. 

גלגל ראשון - תכנון ועיצוב פנים

לכל אחד מכם יש חלום איך תיראה כל פינה בבית 
החדש. תפקידה של מעצבת הפנים הוא לתרגם 
את החלום הזה לתוכניות ביצוע מקצועיות שיימסרו 
לקבלן ולוודא בשטח, במהלך הבנייה, שהתוכניות 

מבוצעות באופן נכון. 

מתי, אם בן, נכון להכניס לתמונה מעצבת פנים? 
כמה שיותר מוקדם, משלב רכישת המגרש או 
תכנס  שהמעצבת  ככל  מקבלן.  דירה  רכישת 
לתמונה מוקדם יותר, תקבלו תוצאות טובות יותר 

בעלות נמוכה יותר.

גלגל שני - ניהול הפרויקט

האם מישהו מכם ניהל אי פעם פרויקט בתקציב 
של 1.5 מיליון ₪ ומעלה? ואם כן, האם עשיתם זאת 
בעצמכם, או נעזרתם באנשי מקצוע ייעודיים, כגון 
עורך דין ויועצים מקצועיים? האם הכסף לפרויקט 

יצא מכיסכם?

הוא  קיים  בית  של  שיפוץ  או  חדש  בית  בניית 
הפרויקט היקר והמורכב ביותר שתעשו במהלך 

חייכם וכמו כל פרויקט, עליו להיות מנוהל.

במהלך הבנייה אתם נדרשים להחלטות ובחירות 
רבות - לגבי תוכניות לביצוע, תשובות בשטח ומענה 
לקבלן על המון שאלות שאין לכם מושג אם יש לו 

אינטרס נסתר מאחוריהן.

שירלי רוט
052-8105513

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

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

מאחורי כל פרט שאתם נדרשים לבחור בו יש רשת 
שלמה של החלטות הקשורות לביצוע בשטח.

ידעתם, שאם אתם רוצים טוש מקיר או  האם 
מתקרה, ההכנה שונה לגמרי ומישהו צריך להנחות 
את הקבלן איך לעשות אותה בתוכנית מסודרת? 
האם ידעתם, שאת הטוש יש להתקין כחודשיים 
לפני הריצוף, למרות שאת הטוש ואריחי הקרמיקה 

קונים באותה חנות?

האם ידעתם, שחשוב מאוד להשלים את התוכנית 
הסופית של המטבח לפני יציקת הרצפה והתקרה, 
כדי למקם נכון את ניקוז הכיור והמדיח ואת התאורה 

מעל האי? 

אלה, כמובן רק שתי דוגמאות מתוך מאות פרטים 
והנחיות  בחירות  של  שלם  לפסיפס  החוברים 

מקצועיות.

אז איך יוצאים מזה?

ע"י ליווי מקצועי של מעצב או מעצבת פנים, שייצגו 
את האינטרסים שלכם מול כל אנשי המקצוע וידאגו 
לנהל את לוח הזמנים של כל התוכניות והרכישות 
לפרויקט בסינכרון מלא עם עבודת הקבלן. כך תבנו 
בזמן הקצר ביותר ובעלות הנמוכה ביותר. כשקבלן 
רואה שהפרויקט מנוהל, הוא רץ קדימה וכשהוא 
רץ קדימה בלי שינויים שאינם מתוכננים מראש, 

לכם זה עולה הרבה פחות.

גלגל שלישי – ניהול התקציב

הנושא המטריד ביותר משפחות לפני בנייה הוא 
חריגה מהתקציב ואין דבר מובן מזה.

אינן  מלווה  שאני  מהמשפחות   95% לצערי,  
מעריכים באופן נכון את עלות הבנייה. הטעות 
יכולה לנוע בין 20% ל-40% של פער בין העלות 
המוערכת מראש לעלות הריאלית לאחר הערכה 

והאישה? גם היא בוגדנית וערמומית?

הרי מר טאבריק חש בבגידה כאשר אשתו נוטשת 
אותו כשועלה לעבר גורלה וייעודה בחיים.

חשוב לציין את אחרית הדבר המעשירה והמצוינת 
של פליסיה שרון, שנותנת לנו נקודת מבט נוספת 

ומסקרנת על הסיפור ועל המחבר.

נובלה קצרה עם תובנות רבות.

מומלץ לקרוא בחום רב.

רוצה להגיע
ללקוחות

המקומיים?

מקומפגש מזמין אתכם לפרסם את 
העסק שלכם בעיתון המועצה ולחשוף 

אותו לתושבי המועצה 

אתם מוזמנים לפנות לנועה זמסקי:

noaz@bns.org.il

מקצועית. כדי לסבר את האוזן, המשמעות של 
חריגה ב-20% היא 300,000 ₪ ומעלה לבית חד-

קומתי ממוצע. רוב הטעויות נובעות מאי-הבנה של 
ההוצאות הנדרשות בתהליך הבנייה, כללי אצבע 

שאינם נכונים והימנעות מירידה לפרטים.

כאשר חלק מתהליך העיצוב הוא ליווי תקציבי 
מוקפד וירידה לפרטי פרטים של הבית שלכם, כולל 
כל הרכישות המתוכננות עד רמת השטיח, החריגה 
ידועה מראש, ניתנת לשליטה ומזערית. המטרה 
היא לדעת מראש בדיוק היכן אתם עומדים מבחינת 

התקציב, כדי לנהל אותו נכון לכל אורך הבנייה.

גלגל רביעי – ליווי – הגלגל שמניע את 
כולם

דיברנו על מכונית ועל דרך. כשעליכם להגיע למקום 
שאינכם מכירים, או מכירים אבל רוצים לדעת 
איך להגיע בדרך הקצרה והמהירה ביותר, אתם 

 .waze פותחים

בניית בית היא בדיוק אותו הדבר. אתם יוצאים 
לדרך חדשה וזקוקים להכוונה. אתם זקוקים לאדם  
שינחה אתכם איזו כתובת להכניס, לאן לפנות, איך 
לחשב מסלול מחדש כשיש מהמורות בדרך ולאלו 

תמרורי אזהרה לשים לב.

זהו בדיוק התפקיד החשוב ביותר של מעצבת פנים: 
ללוות אתכם יד ביד בכל תהליך הבנייה, בין אם 
הוא אינטנסיבי מאד וקצר, כשמדובר בשיפוץ, או 
נמשך שנתיים–שלוש, כשמדובר בבנייה חדשה. 
מי שתהיה לצדכם, תייצג את האינטרסים שלכם 

ותהיה ה-waze הפרטי שלכם.

עיצוב, אם כן, הוא לא רק צבע, אלא תהליך מורכב. 
כשמתקיימים בו זה לצד זה עולם התכנון והעיצוב, 

הניהול והליווי, אתם יכולים לישון בשקט.

עיצוב פנים זה לא רק צבע
מי מכם שבנה, או עומד להתחיל לבנות, כבר יודע שמדובר בתהליך מורכב, 

הכולל אלמנטים רבים.
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