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לבניית מדריך ה
  בית פרטי 

–   
  תוכנית עבודה 
 למשפחות הבונות
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  פתח דבר
  
  
  

ת תוכנית עבודה אודות הכנהמידע אני מודה שיש לי הזכות למסור לכם את 
ועוד יותר אני מודה על הזכות להגיע , תכנון ובניית בית פרטימעשית ושימושית ל

כם תרטים למימוש מאלכם ולסייע לכם לחולל שינוי בכל התהליך שאתם עובד
  .בניית בית –
  
  

את המדריך בחרתי לכתוב אחרי פניות רבות של לקוחות ואנשים שונים 
שיהיה  ולכולם בקשה אחת משותפת , שפגשתי ועודני פוגשת בחיי המקצועיים

  .להם ביד מדריך המסביר ומפשט עבורם את תהליך העבודה
דרך העבודה שלי ושל ך מצאתי עצמי מציגה שוב ושוב באופנים שונים את וכ

  .האדריכלים עמיתי
  

ולעיתים חששתי כי , לעיתים חשתי כי המידע מורכב מידיי או שמע מפורט מידיי
  .המידע חסר פרטים ומרכיבים מהותיים למשפחות הבונות

לבניית בית פרטי  מדריך ה החלטתי לכתוב למענכן משפחות יקרות את , לכן
 .תוכנית עבודה למשפחות הבונות  –
  
  
  

אני חייבת לשתף אתכם כי מדריך זה יכול היה להכיל מידע , למען הגילוי הנאות
  . עמודים ויותר 100- רב של כ

ולהסב יותר , עמודים רבים עשוי להתיש אתכםקיף ומלא במצאתי כי מדריך מ
  .נזק וכאב ראש מאשר תועלת

  .וברור נגיש, באופן קריא ולערוך אותואת עיקר המידע לתמצת י בחרתלכן 
  

  

  

  

  

  

  

  

  .אני מאחלת לכם קריאה מהנה
   אפרת מאירי' אדר – אדריכלות ישראלית
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  פרטי לבניית בית מדריך ה
–   

  הבונותלמשפחות  תוכנית עבודה

  

הסיכויים אזי  , לתהליך בניית ביתכם עבודהאם תבטיחו שיש לכם תוכנית 

  .ילכו ויגדלו פחות קשיים בדרךשיהיו לכם 

את  ןמדריך צמוד שמסביר לה מקבלותלא  את ביתן המשפחות הבונותרוב , לצערי
  .שהן יעברו לאורך כל הפרויקט ,התהליכים והשלבים

לעיתים משפחות אלו ניזונות מדעות שונות ומקורות מידע שלא תמיד מתגלים , ותר מזהי
  .או מהימנים כמדויקים
  .פרטי עם אותן משפחות העתידות לבנות בית במפגשי חובהאני  כל זאת

ישנן ו, רות לא עובדות עם תוכנית העבודה או כלי הבקרה השוניםמשפחות צעי, לרוב
  .סיבות רבות מדוע הן אינן משתמשות בהם

ת מסודרת עלול לגרום לתסכול וכאב ולעיתים גם חוסר העבודה עם תוכני
  .זק כלכלילנ

  .אני רוצה להציע לכם כלי שיעזור לכם לשפר את תהליך בניית ביתכם
  

 תהליךשאותה אתם צריכים ליישם לאורך כל , ין תוכנית עבודה פשוטהכלי זה הוא מעי
וקבלת , להשלמת הפרויקט דבעזרתה תוכלו לעבור את השלבים השונים ע .הבניה

  .המפתחות לביתכם החדש

  ומידע מוטעה יכול להסב לכם נזק רב, עודף מידע עלול לגרום לכם לבלבול

, מוקדם בבניהידע  ואניסיון , ת מסודרתויש להם תוכני, ישנם אנשים הבונים את ביתם
הן קופצות למים הקרים ומנסות  .עבורן זאת הפעם הראשונה .אך רוב המשפחות לא

  .חירת סגנון השחייה היעיל ביותר עבורןבבגד ים או , בלי מצופים, לשחות בזרם

מראשית המחשבה על בניית בית ועד לסיומו אם אפרט את כל השלבים שיש לעבור 
  . אני עלולה לגרום להלם למספר קוראים, אחתברשימה 

  .הן מבחינת הזמן והן מבחינת כל הגורמים שבדרך, לבנות בית זה אכן תהליך ארוך

 יש צורךהם ישלגב, ענפים עיקריים 3 –אני בחרתי לצמצם את כל התהליך ל לכן 
  :לשאול מספר שאלות 

 ?על משפחתי  עואיך הוא משפי, איזה בית אני רוצה לגורב – תהליך התכנון .1

לעבוד  אצטרךמול אילו גורמים אני  – תהליך הרישוי והבקשה להיתר בניה .2
 ?או לפנות 

הבניה שלי מבחינת זמן  ניהול פרויקטאיך אוכל לעמוד ב – תהליך הבניה .3
  ?וכסף 
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אני ממליצה לכם לקחת כלי כתיבה ולמלא את השורות הריקות  בתשובות לשלושת 
  .השאלות שהצגתי בפניכם

  
, ומהן תלמדו איזה מידע מצוי ברשותכם, ובות אלו הן הבסיס של התוכנית כולהתש

  .בהם אתם לא בטוחים' האזורים האפורים'איזה מידע חסר לכם ומהם 

  

    תהליך התכנון

    

    

    

    

    

    תהליך הרישוי והבקשה להיתר בניה

    

    

    

    

    

    תהליך הבניה

    

    

    

    

    

  

ים לעלו, כלי בקרהוהעדר תוכנית עבודה , ליתר דיוקת או תוכנית עבודה חלקי
  להסב לכם אובדן כספי ועוגמת נפש

  

ע לקיהחלום שלי הוא לראות משפחות צעירות בונות את ביתן מבלי לה, אני מודה
  .וך והקשה הזה בקלות וללא בעיות מיוחדותרהא מסעועוברות את ה, לקשיים

 עבודהתוכנית  צעיר או משפחהזוג לכל  צרברור לי שכדי שתיוו, אבל במבחן המציאות
הקיימות  העצות והשיטות, של הנתוניםשהוא פשטני יותר מעושר  מתווהצריך לתת 

  .בשוק
  

ולא מאפשר , אחת סדורהלא מתחבר לכדי תוכנית  הזה המידעכל האם , בסופו של יום
  ?היכנס לתהליך באופן שקול והגיוני ל

  ?הזו מכל האחרות  הבנייהאיך תשתנה 
  

 3מתייחסת לכל ה, בניית הביתמרכזת בתמציתיות את תהליך הגרת עבודה מס בעזרת
  .יותר ממוקדתרק בצורה  קודם ציינתיש השלבים

ואין לי ספק שאם היא  ,איבאשר ה משפחהרלוונטית ומתאימה לכל ה מסגרת העבוד
  .להצלחה הפרויקטהיא תוביל את , כםשלבבית תיושם 
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   ביתבניית תהליך שלבים של  7 -מסגרת העבודה מבחינה ב
  

  תכנון ראשוני והגדרת המטרה. 1
, הרצונות, הגדרת הצרכים: ההכנה לתחילת התכנון  תעבודהשלב הזה כולל את כל 

סגנון , שיטת הבניה, תקציב הבניה, גודל המבנה, אורח החיים הרצוי, אופי המשפחה
י יעוץ והכוונה של ידי-ידיי בני המשפחה וכן על-להיעשות עלזה יכול תכנון . 'וכד העיצוב

  .צאת לתכנוןמסודרת וברורה שממנה ניתן ל פרוגראמהכך בונים  .אדריכלית

  מידע תקציביאיסוף . 2
מידע מהימן על עלויות הבניה והגורמים מלכתחילה באיסוף  המשקיעות משפחות

. יוכלו למזער באופן משמעותי את החריגות התקציביות שלהן לאורך הדרך, המעורבים
  .מסודר שאר מתעדכן עם התקדמות התהליך תקציב בניהכך יוצרים 

  תחילת תכנון ובחירת אנשי מקצוע המנהלים אותו. 3
  . מודדים וקבלנים, מהנדסים, ישנם המון אדריכלים: אני מודה

, באופן מושכל כל התהליךאשר מנהלים ומלווים אתכם לאורך  אנשי המקצועת בחיר
 –שאכן תצליחו לממש את המטרה שלכם  השקט הנפשי והביטחוןתיתן לכם את 

   .על הצד הטוב ביותר, בניית בית

  תהליך הרישוי. 4
הפיק לניתן , מרוצים ממנה הנכםו, יצרתם סקיצה של תוכנית הבית אתםברגע בו 

  . גרמושקה -בקשה להיתר בניה ממנה את ה
ואלו , מול אלו גורמים הם יעבדו בשלב זהמלא מידע אין  הצעירותהמשפחות לרוב 

וחשוב , תהליך הרישוי הוא ארוך ומורכב. כספים הן עתידות לשלם לאותם גורמים
  . להכיר את אותם גורמים ולהבין את משמעותם

  . בעיקר חשוב לדעת ומי הוא הגורם הסופי המאשר את הבקשה להיתר בניה

  תחילת הבניה. 5
  . בניית הבית בפועל –הגעת לשלב המימוש הפיסי , קבלת היתר בניהלאחרי 

OK ,בעיקרו', מפקחים וכד, שיטות שונות, ישנן קבלנים רבים, כפי שציינתי קודם. נכון 
  . לבחור במיקשה לדעת 

  : עליך לשאול את עצמך את השאלה עתה
ים בהם ראשונלשלבים הנחזור  ישכעת  ? את בניית בייתיאעשה כדי להבטיח  מה

, ונבחר את הדרך היעילה ובטוחה ביותר עבורנו, הגדרנו את שיטת הבניה והתקציב
  .אתר הבניה לניהול

  לוחות זמנים. 6
יודע כמה זמן באמת אבל אף אחד לא , שהתהליך ארוך ומסורבלכולם כבר יודעים 

למשך זמן  להערכתיש להכין תוכנית , כבר השלבי הבקשה להיתר בניה. הוא יערך
  . הבניה

  . כסף= זמן מסיבה אחת פשוטה  ?למה זה חשוב 
ה נדע את שלבי התקדמות, שיטת העבודה נוכל לבחור את, נגדיר את מסגרת הזמןאם 

  .בגינה ונערך בזמן לתשלומים הצפויים

  ישות ועליותכר. 7
. שלב הרכישות השונותאך בשלב הבניה מתחיל , עוד רגע ואנחנו כבר בסוף

תוכלו לדעת בדיוק את העלויות של כל מוצר ואביזר , בעבודה הצמודה עם התוכנית
  .ש להזמינו ומהוא סגנון העיצוב הסופי של הבית כולומתי י, ...)ריצוף, דלת, כיור(בבית 

   .קצר בשלב זה אנו עתידים להוציא סכומי כסף רבים בזמן יחסית
  .תוכנית עבודה לא מסודרת עלולה לגרום לחריגות תקציב משמעותיות
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  ? כםשל בתכנון הביתאיך להחיל את מסגרת העבודה הזו 

אני מציעה לך  ,לבניית ביתכםבודה כדי לצאת לדרך ולהתחיל לכתוב את תוכנית הע
  ?שלי  למשפחהאיך זה מתלבש ומתאים : מספר שאלות לשאול את עצמך

  ? שלי בניהול פרויקט הבניהזו אני יכול להרוויח משילוב מסגרת עבודה  כיצד
  ? כל בני המשפחה בתהליך תשפר את חיינו מעורבות איך 

בכל זו באופן עקבי ודה עבצפות אם משלבים את מסגרת לאילו רווחים אפשר ל
  ? אחד משלבי הבניה 

לא יורים באוויר כי . נמצאת במקום שלה עתידיתכל פעולה  :חסל סדר לאי סדר
  ...לא מקבלים עצות מגורמים לא מקצועיים... לא פועלים בחיפזון ...צריך

  
  . יש מטרה ויש תוצאה, יש סיבהלכל פעולה  :היעדים ברורים

  .לכל פעולה יש תכלית, םך לעשותבמקום לעשות דברים כי צרי

ומערכת  ברורה הכלליתכאשר התמונה  :לאבחנה יםניתנ שלבי ההתקדמות
על  יםדופק םכאשר ה בשלבי ההתקדמותקל להבחין  ,הפעולות המתוכננות בהירה

  .מפתיעים מהחלוןהדלת או 

שאנו נלך בדרך האבנים למרות שהיינו מצפים  :חדשים כיווניםמיקוד מוליד 
 יספקוהמבניות והמיקוד . כשלים ובעיות, במהלך הדרך עלולים לצוץ קשיים, תהזהובו

כאוס כמעט ולא ניתן מצב של ב אשר, חדשים וכיווני מחשבהלרעיונות  ויציב מצע חזק
  .צורך בכיבוי שריפותבגלל הלהבחין בהם 

כאשר מסגרת העבודה מודפסת ותלויה מול  :קל להוציא מן הכוח אל הפועל
לנטר את , הפרויקט כולועל " מבט על"להתבונן כל בוקר מחדש בהעיניים קל 

  .היכולת להוציא לפועל גדלה: התוצאה. הפעילות ולהתמקד בעשייה

 משפחתךיכולה לעשות ל בית לתהליך בניית העבודההשתכנעת שתוכנית 
  ?שלך רק טוב 

  .להתיישב ולבנות על פיה תוכנית ראשונית, עכשיו נותר לאמץ את מסגרת העבודה
  ,שלך בפרויקטאם יש לך שאלות על מסגרת העבודה או על השילוב שלה 

  שלא התייחסתי אליהם הבניהאם יש לך אתגרים בעניין תוכנית 
  אם יש לך איזה עניין לא ברור או מובן בנושא

  אותי פואשמח אם תשת

   אפרת מאירי' אדר – אדריכלות ישראלית

  

  .י בחיי המקצועייםמדריך זה נכתב תודות לידע ומידע רב שאספת
  .אך יש לי זכויות על יצירה זו במלואה, אין לי זכויות יוצרים על מידע זה

ואני מזמינה , את הזכות למסור ולהעביר הלאה מדריך זה לשימוש כל אדם, יש לך קורא יקר
  .משפחתך וכל אדם שמידע זה  עשוי לסייע לו, אותך לשתף במידע זה את חבריך

לשכפל ולהעביר מדריך זה במטרה עסקית או , אינך רשאי להעתיק, לךבמסגרת מהדורה זו והי
בנוסף אין לסחור במידע זה בכל תשלום . לטעון כי החומר הכתוב הנו מקורי שלך או מי מטעמך

  .או לחייב בעבורו בכל צורה שהיא, שהוא

  קריאה מהנה

   אפרת מאירי' אדר – אדריכלות ישראלית


