
 

 

 

 מהא הפרוגר  לבניית הכנה  שאלות: הנדון

 ה הפרוגראמ לבניית  הכנה שאלות

 

 מספר מטרות:   שלהם  פנות מספר שאלות בסיסיותהל ת במסגרת ההכנות לקראת התכנון, אני נוהג
  נת ההתאמה של הבית אותו אני מתכנ  ,הואותר בתכנון  לי בי  ם. אחד הערכים החשוביםכהכרות שלי אית  ,הראשונה

יו  . לשם כך עלי להכיר אתכם. הכרות זו תבנה בשלבים וככל שנרבה להיפגש כך אוכל להתאים את מידותלצרכים שלכם
ת אלו הם השלב הראשון בדרך  . כאמור ההכרות שלנו היא בשלבים ושאלושלכם )ולא רק בגודל(  הבית למידתכם  של  

 . להכרות
  רעיון מסוים שיכול שלא להתאים   ים, הוא מקובע עלתיעיודע מה הוא רוצה, או של, לא תמיד הלקוח  המטרה השנייה

הצרכים שלכם ולמה  לעזור לכם להבין מה בדיוק )או לפחות בערך(  )למרות שהוא אינו יודע זאת(. שאלות אלו יכולות  
 אתם מצפים או רוצים לקבל כ'הבית שלכם'. בדיוק 

בית, ובטח לא כל יום משקיעים    משפצים /, היא יצירת מעורבות שלכם בתכנון הבית. לא כל יום בוניםישית המטרה השל
הבית נותנת תחושה טובה של עשייה כך כשהתכנון    שיפוץ/נייתבכסף כל כך רב בפרויקט. יצירת מעורבות בתכנון וב

 , כבר תרגישו חלק ממנו. ישופץ/יגמר והבית יבנה
 

. המטרה לשבת בכיף ולעבור על הסעיפים. אם מתעייפים להפסיק ולהמשיך  השאלון מעט ארוך )ותאמינו לי שהוא קצר(
דים, האישה,  לשבת בניכם לבין עצמכם ולהבין גם מה היל  ים יכולאתם  כשיש כוח. השאולות אינם חובה אלא זכות.  

 קחו את הזמן בשבילכם. אז היה רוצה בבית.  הבעל 
 

 ועכשיו לשאלות:   
 

 מספר שאלות אישיות:  
וזה כולל מבוגרים, ילדים ותינוקות כאחד. מבקש לדעת את    ופן ישיר או עקיף, בשימוש הביתמעורבים, באמות כל הש

 בבית.  הגילאים שלכם תחומי העיסוק שלכם, תחביבים וכד'. בעקרון חשוב שאלו יהיו פרטים של מי שהולך לגור 
 
 
 הורים .1

            (:אשמח גם לתאריכי לידה)  שמות וגילאים  .א 
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

_________________ ________ _____________________________ _____________________ 
  ההורים: של  וקעיסתחום  .ב 

___________________________ _________________________________________ _______ 
 ___________________________________________________________________________

___________________________ _____ _____________________________ 
  תחומי עניין נוספים כגון לימודים, חוגים )למשל ציור, נגרות וכד'(? .ג 

 __________________ _________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

___________________________ ____ _______________________ ______ 
  ?)מספר שעות בממוצע בבית ובאיזה שעות )בוקר, צהריים, ערב .ד 

 _______________________ ____________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

  איזה חדר הכי חשוב לכל אחד מכם ולמה? .ה 
_______________________________________ ____________________________________

________________________________________________________________________ ___
________________________ ______________________________ _______ 

 
 ילדים  .2



 

 

  כמה ילדים ובאיזה גילאים? שמות? .א 
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

____________________ ______________ ____________________ 
  האם יש צפי או תכנון להגדלת החוג המשפחתי? .ב 

 ________________ ___________________________________________________________
________ ________ _____________________________________________ 

  מתי חוזרים בד"כ הביתה מיום הלימודים? .ג 
 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 
גמה: בניית מודלים, אוספים חשובים  המתרחשים  בתחומי הבית )לדו , תחביבים, תחומי התעניינותחוגים .ד 

_______________________________________________________________________ וכד'(?
 ___________________________________________________________________________

________________________ ______________________________ 
  ם בחדרים שלהם או רצוי לארגן פינת לימודים/משחקים משותפת?האם הילדים לומדי .ה 

 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

 ____________________________________ _______ ___________ 
  הילדים הכי אוהבים לעשות כשהם בבית? איפה הם הכי אוהבים להיות?מה  .ו 

 ___________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 ?מה אתם ההורים הייתם רוצים שהילדים יעשו בבית ואיפה . ז 
 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 
 
 חיות   .3

האם יש חיות מחמד כגון כלבים, חתולים, דגים, ארנבים, או כל חיה אחרת?   .א 
 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 
  והדגים בחדר של הילדה(?של כולם )הכלב   יותרשייכות החיות למי  .ב 

 ___________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 כגון: הכלב רק בחוץ והחתול בפנים ...על החיות  פרטים נוספים  .ג 
 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 
 
 ח אירו .4

  ?מה תדירות האירוח בבית ומספר אורחים בד"כ  .א 
 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 
  וכד'ם גדולים עם המשפחה חגיבועים  כגון קבוצות לימוד, האם ישנם אירועים מיוחדים ק  .ב 

 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

 ______________________ _____________________________ 
 

 שאלות כלליות לבית:  .5
 ______________________________________________________ ?__דירה/ביתשטח  .א 
חלוקת אזורים רצויים מבחינתכם כולל מינימום גודל? )לדוגמא:קומת קרקע סלון ומטבח, ילדים קומה  .ב 

  מ"ר(  15מום נפרדת, הורים יחידה נפרדת מיני
 ___________________________________________________________________________



 

 

 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________ 

,  שא, יותר שטח מרוצף, פרגולה גדולה, אדניות פרחיםשטח הגינה )פיתוח(: מה מועדף )לדוגמא: יותר ד  .ג 
  מזרקות, בריכה, עצים, צמחיה וכד'(

 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

 ______________________ _____________________________________________________
 _________________________________________ 

האם לעלות לרדת לבית, האם חדר שינה צריך לטפס או באותה קומה, האם כדאי  - מדרגות, מעלית .ד 
מעלית?_____________________________________________________________________ 

___ ________________________________________________________________________
 _______________________________________________________ 

האם חימום בסולר או בגז? קמין )איזה סוג( או רדיאטורים, חימום תת ריצפתי, מיזוג אויר  -חימום ומיזוג .ה 
  ?עם שער חשמלי או למכונית   חניה ? ל חדראו עילי בכ , מיני מרכזי או מרכזי)אינברטר( מפוצל

 ___________________________________________________________________________
 ________________________________________________________ 

  הבית?  שידרוג/שיפוץשמתוכנן ל מה התקציב הכולל  .ו 
 _____________________________ _______________________________________ 

 
 ריהוט  .6

 טלוויזיה בסלון או רק בחדר טלוויזיה? .א 
 ______________________________________________________________ 

  ?אוכל לכמה אנשיםשולחן  .ב 
____________________________________________________________________ _______

 ________________________________________________________ 
האם ארוחות קטנות )בד"כ בוקר וערב( הן משפחתיות כלומר צריך שולחן או שאפשר לשלב את הישיבה  .ג 

  )לדוגמא:דלפק( במטבח?
 ___________________________________________________________________________

 __________  _________________________________________ 
שייך לעיצוב פנים אבל  מה המדיניות? אוהבים או לא? האם יש תמונות ספציפיות שמעדיפים?   –תמונות   .ד 

צריך לחשוב כבר בתכנון  
הראשוני_____________________________________________________________________ 

_________________________ ____________________________________ 
שייך לעיצוב פנים   שדורש ספריות או וטרינות מיוחדותהאם יש אוספים מיוחדים, סרביסים או כל דבר אחר  .ה 

  ?אבל כדאי לדעת כבר בשלב התכנון הראשוני 
 ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ ______ 
 
 סון חא .7

האם יש צורך בספריות  כמה ספרים יש? קטגוריות )עבודה, ילדים, לימודים, תרבות כללי וכול'(.  -ספרים  .א 
ספציפיות?___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________

 _______________________________________________________ 
סן את כל הבגדים )חורף, קיץ, ישן, חדש( ששיכים ל"בעל החדר" או שיש רצון  חבכל חדר ארון שיא –בגדים  .ב 

  ?פרוט סון שונהחלשיטת א
 ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ___
 __________________________________________________ 

  ט.האם רוצים חדר ארונות או ארונות בגדים? פר  .ג 
 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 



 

 

? יש לציין גם את הכלים של הגינה אם מתוכננים כאלה  מה גודל המחסן שאתם רוצים –עבודה מחסן וכלי  .ד 
  ש פחות כלים()אם מתוכנן גנן קבוע אז י

 ___________________________________________________________________________
________ ___________________________________________________________________

 __________________________________________________ 
 
 )שייך לעיצוב פנים אבל כדאי לדעת(  חומרים .8

מבקש את ההתרשמות )חיובית ושלילית( לחומרים הבאים: שטיחים, פרקט, ריצופי אבן ושיש, ריהוט מעץ,  .א 
  כית, ברזל( גבס )ספסלים וספריות( מודרני )חומרים כגון: אלומיניום זכוריהוט 

 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

_________________________________________ _______ 
  צביעת קירות בסגנונות מסוימים )שפכטל, ונציאני וכד'(.  .ב 

 ___________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
 )שייך לעיצוב פנים אבל כדאי לדעת(   תאורה .9

 ?מקומות מיוחדים שהייתם רוצים תאורה ספציפית  .א 
___________________________________________________________________ 

מעדיפים תאורה נקודתית או כללית? למשל בסלון תאורה אחת כללית או לא. אם יש דרישות שונות לחדרים   .ב 
 שונים לפרט!  

 ____________________________________________________________________ 
___________ _________________________________________________________ 

 
   מטבח .10

 גדולות או רק ארוחות קטנות האם המטבח פעיל מאד או לא? האם משמש להכנת ארוחות   .א 
? האם יהיו חדשים או ישנים?  )מה התכנון לגבי המכשירים החשמליים הגדולים )מקרר, מדיח, תנור, מיקרו .ב 

  הכנת רשימה מה הגדלים שלהם? כיריים חשמליים או על גז?
 ___________________________________________________________________________

___________ ________________________________________________________________
 _________________________________________________ 

  ? )מזווה למשל(צריך הרבה מקום אכסון?  .ג 
 ___________________________________________________________________________

 ________________________________ ___________________________________________
 ________________________________________________ 

  הכלים החשמליים הקטנים )טוסטר, מעבד מזון, ציפסר וכד'( יעמדו בחוץ או בפנים. לפרט. .ד 
 ___________________________________________________________________________

 __________ _________________________________________________________________
 __________________________________________________ 

האם יש מאכלים ספציפיים הדורשים התייחסות מקומית במטבח כגון הכנת מקום ספציפי לכלי או מכשיר   .ה 
 ?    )תנור אבן למשל(  מיוחד

 
 גוף אבל כדאי לדעת( )שיך לעיצוב   גינה וצמחים .11

כולל מערכת השקיה פנימית    ?ן גם ירוק בתוך הביתנמה הגישה לגבי צמחים בתוך הבית? האם אפשר לתכ  .א 
  ד?בתוך הבית. אולי פטיו מיוח

 ___________________________________________________________________________
_______________________________________________ ____________________________

 _________________________________________________ 
  מיוחדת?  מרפסת/גג/האם רוצים תאורת גן  .ב 

 ________________________________________________ 
 



 

 

 : טכנולוגיה  .12
חכם? תריסים חשמליים? מערכת אזעקה או סורגים? רשת תקשורת אל חוטית  האם רוצים מערכת בית  .א 

  וכד'(  )מחשבים,
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________ 
 האם מערכת אחת או כמה נפרדות?  קולנועית ורמקולים בבית איפה וכמה?  תמערכ .ב 

 ___________________________________________________________________________ 
בכל חדר לפרט האם יש לתכן נקודות ספציפיות למערכת מוסיקה, וטלוויזיה. לפרט עם יש העדפות   .ג 

 .)מסוימות למיקום )לדוגמה: רמקולים מעל המיטה, מערכת וטלוויזיה בקיר מסוים
 ______________________________________________________________________ _____

 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________ 

אם יש דרישה למיקום הנקודה במקום האם תהיה מרכזיית טלפונים עם אינטרקום בכל חדר וה  -טלפונים  .ד 
  (.םספציפי )למשל ליד הדלת במקרה של אינטרקו

 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________ 

 ?דייסון/ב ר דוגמת שאב שואב מרכזי  .ה 
 _________________________________________________________________ 

 
 דרישות   .13

רשימת דרישות ורצונות שלכם לכל חדר וחדר בנפרד )חדרי ילדים, חדר הורים, סלון, מטבח, חדרי שרות,   .א 
בשאלת הרצונות במקומות הרלוונטיים   והשירותים.....(. יש לשתף את הילדיםחדר עבודה, כל האמבטיות 

 להם.  
 ___________________________________________________________________________ 

 ________________ ___________________________________________________________ 

 
 

 בינתיים מספיק, שיהיה בהצלחה,
 
 
 

 אולגה זיורייב 
 מתכננת ומעצבת פנים 


