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שיפוץ בחלקים
מאת :ליאת בכרך
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זאת לא חדשה מרעישה ששיפוץ זאת השקעה גדולה
של אנרגיה ,משאבים וזמן .הרבה פעמים כשמתחילים
לתכנן שיפוץ ,הוא הולך ומתרחב לממדים גדולים
בהרבה ,מהתוכנית המקורית שרציתם מלכתחילה.
ראשית ,כי לא מדובר בפרויקט שעושים לעיתים
קרובות ואם כבר יוצאים לדרך ,כדאי לעשות עוד מאמץ
קטנטנן ולסיים את הכל בבת אחת.

נשען על אחר .זה כמו פאזל שצריך להרכיב לפי הסדר .אחרת,
כל ניראות החלל לא תצא מדוייקת – דבר שיגרום לכם בהמשך
להוצאות מיותרות וחוסר נוחות בבית .אבל מה קורה במצבים
שבהם עם כל הכבוד לרצון שלכם להשקיע ,התקציב פשוט לא
מאפשר לעשות רמונט כללי לבית? אז איך במקרים כאלה אפשר
בכל זאת לשפץ את הבית?
מעצבת הפנים ,איה גוז מספרת“ :אם אין מספיק תקציב לשפץ
את כל מה שרוצים ,תעשו רשימת מכולת .תתעדפו לפי התקציב
הקיים .בשיפוצים עם תקציב מוגבל חשוב מאוד לתכנן בצורה
יסודית כי אין מקום לטעויות .חשוב למצוא ספקים שיבינו את
הסיטואציה ויכבדו אותה .עם עדיפות לכאלה שיתחילו את
השיפוץ ויסיימו אותו בלי לעשות במקביל עוד עבודה .כדאי ללכת

מעצבי פנים שכבר
ראו כל שיפוץ אפשרי,
ומכירים את התהליך
מהזווית שבה כל
חלקיקי האבק עפו
להם על הפנים,
לעשות
ממליצים
את השיפוץ כמקשה
אחת – בפרויקט אחד.
בעיקר בגלל הסיבה
שבשיפוץ אלמנט אחד
אי עם דלתות אחסון | עיצוב איה גוז .צילום ליה נהיר
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לכמה שפחות ספקים בשביל לחסוך את
עלויות הובלת חומרי הגמר הביתה".
ממה עוד חשוב להימנע?
“המלצה חמה לא לגור בבית במהלך
השיפוצים .בנוסף ,לא להתפשר על ליווי
של מעצבת פנים או אדריכלית ,כי בסופו
של דבר אלו האנשים שישמרו על התקציב
שלכם בצורה מיטבית ,ויעזרו לכם עם
התכנון בשביל למנוע מראה של טלאים.
הרבה אנשים נבהלים מהלו"ז הצפוף של
שיפוץ ,מביאים קבלן ובוחרים את החומרים
שנמצאים במלאי במהירות האפשרית .עם
תכנון מקדים אפשר להימנע מזה .למעשה
חשיבה מדויקת קדימה תאפשר לכם
לתכנן ,ולקחת בחשבון את כל הדברים
שאתם אוהבים ,עד לרמת הצבעים.
לדוגמא אפשר לרצף את הבית בצבעים
דירת קבלן שקיבלה אופי ייחודי | עיצוב טליה אבוטבול .צילום אמיר ארליך
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מונוכרומטיים ,בשביל שבהמשך תעשו ריצוף מאויר בחדרי רחצה .אפשר
להחליט שהצבעוניות תהיה ברהיטים כי אותם יותר קל להחליף".
מעצבת הפנים ,טליה אבוטבול מספרת“ :מעצב הפנים יוציא לכם
תוכניות וכתב כמויות שדרכו תקבלו אומדן לשאלה איפה אתם עומדים
ביחס לתקציב .ואז צריך להחליט אם נשארים בבית בזמן השיפוץ או לא.
אם בוחרים להישאר בבית ,צריך לדבר עם הקבלן שיתאים את שעות
העבודה ,ולהגדיר את ההפרדה בתוך הבית".
ואם רוצים לעשות שיפוץ של שבירת קירות והחלפת ריצוף?
“הדבקת ריצוף ,ושבירת קירות זה כבר שיפוץ מלא ,ולא נכון לעשות את
זה בחלקים .ואם עושים את זה ,כדאי באותה הזדמנות לטפל בתשתיות
של הבית .שיפוץ חלקי מתאים לאזורים מסוימים בתוך הבית ,או קומה
במקרה של בית פרטי .אם רוצים לחלק את עבודת השיפוץ חשוב להתחיל
מלמטה ואז לעלות .זה אומר שמתחילים מטיפול בתשתית .במיוחד אם
זה בית בן  20שנים .ריצוף ודלתות כדאי לעשות ביחד .באותה נשימה

לבדוק את התשתית של התאורה .תוספת של גופי תאורה או מפסקים
חשמליים מצריכים קדיחה ,וחבל לעשות את זה אחרי צביעה".
מה נכלל תחת תשתיות?
“צנרת ,אינסטלציה ,לוח חשמל ,מעבר מחד פאזי לתלת פאזי במקרה
שרוצים להחליף את הכיריים מגז לחשמל .טוחן אשפה ,נקודות חשמל,
מערכת בית חכם ,כולל ארון אחסון מתאים ,והנמכת גבס ,תשתית
לאינטרנט ,מיזוג אוויר וטלפונים נייחים".
מה ההמלצות שלך לעשה ואל תעשה בשיפוץ בחלקים?
“חשוב לבחור קבלן שיזרום איתכם ,כי לא כל הקבלנים רוצים לעשות
שיפוצים חלקיים .זה מצריך מהקבלן היערכות מסוימת ,ולעשות את
המקסימום בשביל להימנע מבלת"מים כי התקציב מוגבל .לא לוותר
על חידוש תשתיות ,ולא על ליווי של מעצבת .ולבסוף ,תשאירו בצד בין
עשרים לשלושים אחוזים מעל התקציב ליתר ביטחון".

