
                                                בס"ד

 

 

 נשימהמשכנתא, רגע לפני שמתחילים.. קחו חסכתם כסף, לקחתם 

 ..נחת כוס קפה, ורגע של, עמוקה

הכנו במיוחד בשבילכם שאלון מעמיק שדרכו תוכלו להבין ולדייק את 

החלומות והצרכים שלכם ומתוכם נכיר אתכם קצת יותר טוב ונצא לדרך 

משותפת, מלאת יצירתיות, חוויות, תשוקה, שמחה וכל תבלין שתרצו 

 עם הרבה סטייל!להכניס לתוכה 

 ..קצת עליכם

 _______________________________________________________________ חה :שם ושם משפ

 ___________________________________________________________________________ טלפון :

 ___________________________________________________________________________ דוא"ל :

 ___________________________________________________________ מספר נפשות וגילאים :

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ עיסוק:

___________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ מיקום הנכס :

 _________________________ סוג הנכס )דירה ,דירת גן ,בית פרטי ,קרקע לבנייה ,אחר( : 

___________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ גודל נכס ומספר חדרים : 

 ייעוד הנכס )מגורים, השקעה לטובת השכרה, השקעה לטובת מכירה ,עסק ,אחר(:

___________________________________________________________________________________ 

 

 ..ביומיום

 

 ______________________________________________________ ממה אתם לא מרוצים היום?

___________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________וא מרכז הבית בשבילכם? איזה חלל ה

___________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________מהם הרגלי האירוח שלכם? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________צרכים מיוחדים לדיירי הבית?  האם קיימים

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________ דיירים נוספים לבית? האם צפויים להצטרף בעתיד

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________ מה הם התחביבים של דיירי הבית?

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 בוקר..על מה אתה חולם שאתה קם ב

 

 ________________________________________________ מדוע החלטתם לקנות בית/לשפץ?

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

מה הם הערכים שהבית יתכונן על פיהם? )אהבה ,שלווה ,רוגע, משפחתיות, שמחה 

 _______________________________________________ טבע, חופש וכו'( ,אומנות ,אותנטיות,

___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________ היה בבית?איזו אווירה הייתם רוצים שת



___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ מה נותן לכם השראה? 

___________________________________________________________________________________ 

 חלומכם בבית החדש: )אנחנו ממליצות לדמיין חלום ממשי( תארו את 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 לץ לאסוף תמונות שמשקפות את )מומגורם לכם להרגיש טוב? איזה סגנון עיצובי

 ___________________________________________________________________ טעמכם האישי(

___________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________מה הם הצבעים /הגוונים האהובים עליכם? 

___________________________________________________________________________________ 

 )עץ, ברזל, בטון ,זכוכית ,פלסטיק ,טיח, קש, אבן וכו'( אתם מתחברים? לאילו חומרים 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________ם ערך סנטימנטלי? האם יש פריטים אהובים ע

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________האם יש לכם תמונות אישיות שחשוב לכם שייתלו בבית? 

___________________________________________________________________________________ 

 

 .אני חוזר הביתה..

 חללי הבית השונים

 מבואה:

 ______________________________________________האם יש לכם /הייתם רוצים מבואה? 

___________________________________________________________________________________ 



 מבואה תכיל? )קונסולה ,מראה, ארון מעילים, ספסל, אחסון, אחר( המה תרצו ש

___________________________________________________________________________________ 

 

 סלון:

פעילויות משפחתיות יש לקחת בחשבון בתכנון הסלון שלכם? )אירוח בלבד, אילו 

 _________________________ קריאה, טלוויזיה ,מערכת קולנוע ביתית, מקרן, קמין, אחר(

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 מטבח:

 __________________בעיקר מחממים ארוחות במיקרוגל?  האם אתם אוהבים לבשל או

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________איפה אתם אוכלים בדרך כלל? __________________

 ___________________________________האם אתם שומרי כשרות? _____________________

 האם תרצו מטבח נוסף לבישול,, האם תרצו שהמטבח יהיה פתוח לסלון/ חצי פתוח

מזווה? 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

הייתם רוצים במטבח? )אי, בר, משטחי עבודה רחבים, מקומות אחסון  אילו מרכיבים

רבים, מכשירי חשמל אינטגרליים, כיריים חשמליות, מקרר יינות, טוחן אשפה, קולט 

, כיור כפול, טוסטר, מתקן לייבוש כלים, אדים, מכונת קפה, מטהר מים, מעבד מזון

 ______נוסף, אחר(___________________________________טלוויזיה, פלטת חימום, מקפיא 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 וכל:פינת א

 ______י שבוע?______________ארוחות יומיומיות או לאירוח בלבד/ סופהאם משמשת ל

___________________________________________________________________________________ 

לכמה סועדים מיועדת במינימום ובמקסימום? יש עדיפות לשולחן בגודל קבוע/ 

 ____________________מודולרי?______________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



 

 פינת משפחה:

)צפייה בטלוויזיה,  פחה? אם כן, מה הייעוד שלה?האם הייתם רוצים פינת מש

 ___________________קריאה, משחקי מחשב, פינת עבודה או שימוש אחר( ____________

___________________________________________________________________________________ 

 פרטיים( ___________________ לחללים האחרים? )ציבוריים/ איזו קירבה צריכה להיות

___________________________________________________________________________________ 

 חדרי שינה

 חדרי ילדים:-

 ______________________________________? אילו גילאיםבם מיועד החדר/ים? לכמה ילדי

 לוויזיה, שינה, אחר( ________)למידה, משחק, צפייה בט ישמש החדר?ויות אילו פעילל

___________________________________________________________________________________ 

ם/ תינוק, שולחן )מיטת יחיד/ נוער/ זוגית/ קומותייאילו פונקציות נדרשות בחלל? 

 ____________________________________מחשב, שידות, שידת החתלה, ארון מובנה קיר( 

___________________________________________________________________________________ 

 יחידת הורים:-

סת תינוק, )חדר ארונות, חדר רחצה, מקום לערי מה תרצו שיחידת ההורים תכלול?

 _____________________זיה(________________________________________שידת איפור, טלווי

___________________________________________________________________________________ 

לינה משותפת? האם יש מיטה מה גודל המיטה? האם בני המשפחה ישנים ב

 _________________________________________יהודית? __________________________________

 ממ"ד:-

)חדר ילדים/ עבודה/ אירוח( ואילו פונקציות נדרשות לאיזה מטרה ישמש חדר זה? 

 ___________________________________________________________________________ בחלל?

___________________________________________________________________________________ 

 מרתף:

 ___________________________ האם נדרש מרתף בביתכם ומה יהיה השימוש לחלל זה?

___________________________________________________________________________________ 

 



 

 חללים רטובים

  שירותי אורחים:-

כיור מה הפונקציות הנדרשות בשירותי אורחים? )שירותים בלבד, שירותים ומקלחון, 

 _________________________בפנים/ בחוץ( ____________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 חדר רחצה כללי:

אחסון, מחמם יכלול מקלחון, אמבטיה סטנדרטית/סטנד אלון/ג'קוזי, ארון האם 

 __________________________מגבות, אסלת בידה, תנור חימום? _________

___________________________________________________________________________________ 

 חדר רחצה הורים:

 2ספסל ישיבה, ראש גשם/שניים, כיור/ , ג'קוזי, )סוג?( מקלחון, אמבטיה -האם יכלול

 ר חימום? ______________________תנוכיורים, ארון אחסון, מחמם מגבות, אסלת בידה, 

___________________________________________________________________________________ 

 אזור שירות:

 ונות אחסון()בקרבת חדרי רחצה/חדר נפרד/אר זור השירות?היכן תרצו למקם את א

___________________________________________________________________________________ 

זור השירות? )מכונת כביסה, מייבש, ארונות ואחסנה, מסתור כביסה, מה יכלול א

 ______________________________________________________________________אחר( גיהוץ, 

 גינה ומרפסות:

אילו פונקציות נדרשות בגינה/מרפסת? )מערכות ישיבה, פרגולות, בריכה 

 ל, טאבון, טלוויזיה( ___________, אחסון כללי, מטבח חוץ, מנגקבועה/ג'קוזימתקפלת/

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 מערכות וצרכים נוספים:

 :סמנוהאם הייתם רוצים לשלב בביתכם? 

 מערכת חשמל חכם___ 

 ___ אינטרקום



 ___ אזעקה

 ___ מצלמות אבטחה

 ___ חימום תת רצפתי

 ___ מיזוג מרכזי

 ___ מיזוג עילי

 הסקה מרכזית ___

 ___ קמין

 ת הצללה חשמלית___ מערכ

 ___הנגשה

 _________________________________________________________________________ -___ אחר

___________________________________________________________________________________ 

ציינו את מידותיהם למען  ם להשאיר, אנאה ויש פרטי ריהוט קיימים שברצונכבמיד-

 __________________________: ______________________תכנון שיתחשב בפריטים הקיימים

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

תם אותנו! עכשיו תורנו ליצור בצורה מדויקת את התכנון תודה ששיתפ

 !!!עליו המושלם עבורכם לבית שתמיד חלמתם

 לעבוד אתכם,נשמח 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


