
שאלון אישי
לבירור צרכים וגיבוש פרוגרמה
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מצאתם שותף מושלם לחיים משותפים, חסכתם כסף, לקחתם משכנתא ואתם בדרך לעסקת חייכם- בניית 
בית שישרת אתכם רוב חייכם. בניית בית חדש אמורה להיות חוויה חיובית לכל המשפחה, אולם, רוב המשפחות 
יבנו בית שלא יענה על צרכיהן ולא ישקף את אופיין וישארו איתו כל החיים. על-מנת שתוכלו להבין את הצרכים 

שלכם יצרתי עבורכם שאלון.
השאלון יהווה בסיס להבנת הצרכים וגיבוש הפרוגרמה לתכנון הבית שלכם. אני ממליצה בחום שכל אחד מדיירי 
הבית ימלא את השאלון בנפרד על מנת שתוכלו להבין את הרצונות והציפיות האישיות שלכם מהבית ומתהליך 
התכנון. לאחר מילוי השאלון נוכל לקבוע פגישה ראשונית ולהבין יחד איך מגשימים את הציפיות שלכם במסגרת 

המגרש הנתון.

מטרות וערכים

מדוע החלטת לבנות בית?

מה המטרות שלך לבניית בית משלך?

י
חים, ביטחון וכד’



מהי המשמעות של “בית” עבורך? ומה מיוחד בבית שלך לעומת בתים אחרים?

פרופיל אישי ומשפחתי

מה שמך? בן כמה אתה? ומהן התכונות הבולטות שלך?

ציין את שמות בני המשפחה, גילם ותכונות האופי שלהם

מהם התחביבים של כל אחד מבני המשפחה ומה עיסוקם? 

האם הם עובדים מהבית? מתי חוזרים מהעבודה/ ממוסדות הלימוד השונים?



סגנון אהוב וציפיות עיצוביות

מה הצבע האהוב עליך וכיצד היית רוצה שישתלב בבית?

אילו חומרים נותנים לך להרגיש טוב? 

pintrest-ממליצה להירשם ל

האם יש פריט אהוב עם ערך סנטימנטלי? האם יש תמונות אישיות/ משפחתיות שחשוב לך שישתלבו בבית? 

חללי הבית השונים

סלון- אילו פעילויות משפחתיות יש לקחת בחשבון בתכנון הסלון שלכם: האם משמש לאירוח בלבד? האם 
משמש לקריאה? האם אתם נוהגים לצפות בטלוויזיה? האם ברצונכם לשלב בתכנון מערכת קולנוע ביתית/ 

מקרן/ דרישות אחרות? האם תרצו לשלב בתכנון קמין? אילו אזורי פעילות יש לקחת בחשבון בתכנון?



-טטבח האם אתם בשלנים מסוג “מאסטר שף” כאלה שאף גאדג’ט לא פוסח עליכם? האם אתם ניזונים מחי
מום ארוחות במיקרוגל? היכן אתם אוכלים בדרך כלל? האם תרצו מקום לאי במטבח או בר? עד כמה המטבח 
4/ מערכת סינון מים, כיריים חשמליות/ 

שומרי כשרות ותרצו הפרדה בין חלבי לבשרי? האם תרצו שהמטבח יהיה פתוח לסלון כחלל אחד גדול?

פינת אוכל- האם משמשת לאירוח בלבד? האם משמשת אתכם ביומיום? האם תוכל לתפקד במרחב פתוח 

חדר משפחה- האם יש צורך בפינת משפחה אינטימית יותר מהסלון? האם פינת המשפחה מיועדת לצפייה 
טלוויזיה/ קריאה/ פלייסטיישן/ פעילויות אחרות? איזו קירבה צריכה להיות בין פינת המשפחה לחללים אח

רים בבית? 

חללים רטובים- שם כולל לחדרי השירותים והרחצה בבית. האם יש צורך בשירותי אורחים? פרט את מספר 
חדרי הרחצה הרצוי ומיקומם ביחס לחדרי הבית השונים? האם תעדיפו מקלחון/ אמבטיה? האם יש צורך 

להנגיש את חללי הרחצה? 

חללי הבית השונים
אזור שירות- היכן תרצו למקם את אזור השירות? האם תרצו שיהווה אזור באחד מחללי הרחצה או שמא כחדר 

היית מעדיפים שאזור השירות ימוקם?



-ם

מרתף- 

חללי הבית השונים



פיתוח שטח, מערכות ושונות

חללי הבית השונים





ידוע למשיבי השאלון, כי כל האמור בשאלון זה, הינו בבחינת סקירה כללית אינפורמטיבית בלבד. האמור בשאלון, אינו 

מובא ואינו מהווה בשום פנים ואופן כתחליף, לייעוץ מחייב וגם/או הדרכה וגם/או מתן שירות וגם/או המלצה לפעולה 

כזו וגם/או אחרת הכתובה בשאלון וגם /או מתן הנחיות מקצועיות כאלו ואחרות ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. 

־זזמין השאלון, משפה, מוותר ופוטר בזאת את עורכת השאלון בגין כל טענה וגם/או תלונה וגם/או תביעה וגם/או הס

תמכות כזו או אחרת בהווה ובעתיד, של מזמין השאלון, בקשר עם המידע האינפורמטיבי שנכתב בשאלון זה. מזמין 

המדריך, מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו, כי על מנת לבצע כל פעולה תכנונית של עיצוב וגם/או בנייה של דירה/בית, 

יש להיוועץ, להיעזר ולשכור שירות של אדריכל/ית מטעמו וכי כל פעולה וגם/או תכנון וגם/או הסתמכות שיבצע מזמין 

השאלון על פי האמור בשאלון, הינה על אחריותו האישית והבלעדית של מזמין השאלון ואין לו, ולא תהיה לו כל טענה 

וגם/או תלונה וגם/או תביעה כנגד עורכת השאלון.

־בבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל האמור בשאלון לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, ובכל קובץ: גרפי, טקס

טואלי או מולטימדיה המצויים בשאלון, )להלן “התכנים”( הינן של עורכת השאלון: טלי זרחיה פרומוביץ בלבד, ועל כן, אין 

להעתיקו וגם/או לשכפלו וגם/או לפרסמו וגם/או לשדרו, וגם/או להציגו בפומבי וגם/או למסרו לצד ג’ כלשהו במלואו 

וגם/או כל חלק ממנו בנפרד. כל העושה אחד מאלה ללא קבלת אישור בכתב מאת עורכת השאלון, חושף את עצמו 

לתביעה בגין הפרת זכויותיה של עורכת השאלון, כאמור בחוק. 
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