
לרוב אנחנו שומעים על בתים של תושבי חוץ רק בהקשר של עליית מחירי הדיור. 
הפעם ביקשנו לבדוק את הנושא דרך עיניהם של המעצבים הישראלים שעובדים 

איתם. איך זה לעצב דירה בשלט רחוק? מה דעתם של הצרפתים על רמת העיצוב 
בישראל? האם האמריקאים יודעים להתמקח? ואיזה עוד הבדלים יש בין הלקוחות 

האירופאים לבינינו הלבנטינים? | רעות חפץ־שוורץ

עיצוב דירה הוא תהליך ארוך ומורכב מיסודו. הוא 
כולל אינספור נקודות מפנה, דורש קבלת החלטות 

תכופה וגורם, לא פעם, לעליות ומורדות נפשיים. 
היציאה למסע הזה סבוכה פי כמה כשמדובר 

בעיצוב דירה עבור תושבי חוץ, כאלה שמבקשים 
לתקוע יתד בארץ אך עדיין גרים מגורי קבע 

במקום אחר. במקרה כזה תהליך העיצוב נעשה לא 
פעם בסוג של שלט רחוק, כשהקשר בין המעצב 

או האדריכל והלקוח אינו מתנהל באופן יומיומי. 
"עבודה מול לקוחות תושבי חוץ היא מאוד מגוונת", 

מספרת מעצבת הפנים אידית תשובה, שצברה 
בשנים האחרונות ניסיון רב בעבודה מול לקוחות 

שאינם מתגוררים מגורי קבע בארץ. "עם זאת, אופי 
העבודה די דומה. רוב ההתקשרות נעשית מרחוק, 

כשאני מנהלת ומובילה את התהליך בעצמי, בארץ. 
הלקוחות שפונים אליי לביצוע עבודה כזו חייבים 

לסמוך עליי במאת האחוזים, מכיוון שהרבה 
מההחלטות מתקבלות על ידי וחלק ניכר מהעבודה 

נעשה כשהם לא בארץ. כמובן שאם מדובר 
בהחלטות מאוד משמעותיות אנחנו מתייעצים, 
מעבירים תמונות והצעות מחיר, מנהלים שיחות 

סקייפ ועוד. בכל מקרה, חייב להיות בסיס איתן של 
אמון כדי שהתהליך ינוע כמו שצריך". 

גם אמיר גולן, בעל משרד האדריכלים ועיצוב 
הפנים "גולן אדריכלים", מעיד כי מדובר בתהליך 

שונה מזה שמאפיין עבודה מול לקוחות ישראלים: 
"אופי העבודה מורכב בהרבה, הן מבחינה פיזית 

והן מבחינה מנטלית, סגנונית ותרבותית. העובדה 
שהם לא נמצאים בארץ מחייבת היערכות אחרת 

לגמרי לפרויקט. למעשה, אני לוקח על עצמי את 
כל הניהול והליווי של הפרויקט משלב התכנון ועד 

עבודות הגמר. אני משמש כמעין פילטר או מנגנון 
ליווי שמקשר בינם לבין כל הגורמים המקומיים 

שמעורבים בתהליך, בין שמדובר בלבחור חומרים, 
לתקשר עם ספקים, לנהל לוחות זמנים ועוד. אני 

קורא לזה ליווי A-Z, כי המעורבות שלי בפרויקטים 
 האלו הרבה יותר גדולה, ואני גם מרגיש שיש 
בהם אלמנט של ערך מוסף שאני חייב לספק 

ללקוח. אני מחויב לדאוג לו למחירים, לתנאים 
 ולביצוע הטובים ביותר כי הוא לא נמצא כאן 

כדי לפקח על הדברים". 
מקס ואלי קינן מ"קינן אדריכלים" מטפלים 

בלקוחות רוסים, צרפתים ואנגלו־סקסים. הם 
מספרים שהיום, בשונה מבעבר, לא 
מדובר בדירות רפאים שעומדות 

ריקות רוב השנה, והדבר נכון במיוחד 
עבור הצרפתים. "חלק מהצרפתים 
רוכשים דירות במחשבה שאלו יהיו 

דירות הקבע שלהם ברגע שיעשו 
עלייה", מעיד מקס קינן. "מכאן שהירידה 

לרזולוציות העיצוביות גדולה בהרבה ויש השקעה 
פרטנית מרמת הריהוט, דרך אבזור הבית ועד 

בחירת מערכות הסכו"ם. במובנים רבים העבודה 
מול הלקוח הישראלי קלה הרבה יותר. הישראלים 

ממוקדי מטרה, ואילו לקוחות שבאים ממדינות 
זרות מבולבלים יותר, ואני מוצא את עצמי לאורך 
הפרויקט כולו 'מסדר' להם את המחשבות. צריך 

לזכור שהעבודה מול המעצבים והאדריכלים 

בארצות האם שלהם שונה וחייבים לגשר בין מה 
שהם מכירים מהבית לבין מה שעובד נכון בארץ". 

תרבות עיצובית מפותחת
נוסף על המרחק, פערי השעות והעובדה שרוב 

התקשורת לא נעשית פנים אל פנים, מתווספים 
לתהליך העבודה גם הבדלים תרבותיים־סגנוניים 
המשפיעים על אופי העבודה. הבחירות הסגנוניות 

של תושבי החוץ מושפעות בהכרח ממסורות העיצוב 
ומהמסורות התרבותיות שמהן הגיעו, מספרת 

תשובה: "עיצבתי דירה עבור זוג אמריקאי שהושפע 
באופן טבעי מהסגנון האמריקאי הכבד מעט, 

המתבסס על שימוש בעץ כהה ובאבן. עם זאת, 
בני הזוג הבינו שכאשר מעצבים דירה בישראל 

יש אילוצים סגנוניים שאי אפשר להתעלם מהם. 
הדירה, הממוקמת מול חוף הים בנתניה, שואבת 

 מהנופים החיצוניים המשתקפים ממנה. הזוג 
הבין שהעיצוב שמתאים לדירה הזו הוא עיצוב 

חמים, מודרני ולא עמוס, שיאפשר ליופי החיצוני 
להיכנס פנימה. 

"בעבודה עם לקוחות צרפתים 
שמתי לב עד כמה חשובה להם 

האיכות. הם יימנעו מלקנות 
סחורה שאינה מתוצרת איטלקית 

או ספרדית והם מושפעים מאוד 
מהדיוק ומהסטנדרטים האירופיים. 
גם התחושה היוקרתית שהפריטים 

משדרים חשובה להם מאוד והם לא 
יסכימו להתפשר על כך". 

"הלקוחות האלו באים מתרבות עיצובית 
מפותחת יותר", קובע גולן. "לרובם יש הבנה 

עמוקה שמדובר בתהליך שדורש תכנון וליווי 
מקצועי, והם גם מוכנים לשלם על השירותים 

הללו. הם מאוד אוהבים ומבינים עיצוב ונהנים 
להתחדש באלמנטים הטרנדיים ביותר ובאופציות 

הטכנולוגיות המשוכללות והמתקדמות ביותר".
מעצבת הפנים מזל גלבוע, שצברה ניסיון בעבודה 
מול לקוחות שאינם מקומיים, מוסיפה: "באופן 
כללי הם די דומים לנו. יחד עם זאת, 

הם מפגינים יותר איפוק ואולי גם 
שמרנות מסוימת בבחירות. בכל מה 
שקשור לגימורים, אני חושבת שיש 

לנו לאן להתקדם. למשל, הכניסה של פרקט 
מעץ לתוך חדרי הרחצה – דבר שמקובל מאוד 

במקומות כמו איטליה – עדיין לא מומלצת בארץ, 
כיוון שרמת החומרים והגימורים אצלנו ניתנת 
לשיפור. אלמנט נוסף שמאפיין את הזרים הוא 

היחס להלבשת הבית. מדובר באספקט שמאוד 
חשוב להם: מרמת הווילונות, דרך המסילות של 

החלונות, החימום התת־רצפתי ועוד". 

מופתעים לטובה 
נהוג לייחס לישראלים תחכום והעזה בכל מה 

שקשור להתמקחות על מחירים. בתהליך המשופע 
בהחלטות כלכליות משמעותיות כמו שיפוץ או 
עיצוב דירה, כמובן שיש לאלמנט הזה השפעה 

לא מבוטלת. האם תושבי החוץ, שמעורים פחות 
בנורמות המיקוח המקומיות, שולפים את כרטיס 

האשראי ללא ויכוחים או דיונים? 
רוב המעצבים מעידים שאכן, 

תרבות המיקוח פחות מפותחת 
אצלם. עם זאת, לא מדובר במה 

שמכונה "פראיירים", המתנהלים 
במנותק ממה שקורה בשוק. "זה 
מאוד תלוי בכמה זמן הם מבלים 

בארץ ועד כמה הם מודעים לנורמות 

שמקובלות כאן", מסביר גולן. "לקוחות 
שמודעים לכך יפנימו בסופו של דבר את האופי 
המקומי ויתחילו גם הם להתמקח. עדיין, באופן 

כללי, הם פחות נוטים להתמקח ומבינים שכאשר 
אני נותן הצעת מחיר היא מגלמת באופן אמיתי 

את השירות או הסחורה שאני הולך לספק". 
"תושבי החוץ מאמצים כאן התנהגויות שלא היו 
מרשים לעצמם לסגל במקום שממנו הם באים", 
מוסיף קינן. "באירופה לא תראי לקוח 

נכנס לחנות יוקרה ואומר: 'קניתי פה 
הרבה, מגיעה לי הנחה כזו וכזו'. פה הם 

ירשו לעצמם לעשות את זה". "מדובר בלקוחות 
שמוכנים לשלם יפה, אבל רק אם הסחורה 
שווה את המחיר", אומרת תשובה. "בדירות 

שעיצבתי לזוג אחים צרפתים בפרויקט בנתניה 
היו לא מעט אלמנטים יקרים: מהגרניט, דרך 

הרהיטים היוקרתיים של אליתה ליוינג, אריחי 
הוורסאצ'ה של חדרי הרחצה ועוד. "לא מדובר 

בלקוחות שיזרקו סתם כסף. הם 
בהחלט מודעים לכמה עולים הדברים 
והם גם עושים סקר שוק מדויק. עם 

זאת, כשהם יודעים שהמוצר שווה 
את הכסף והמחיר שלו נע בתחום 

הסביר, הם לא ייטו להתמקח". 
האם באופן כללי מדובר בלקוחות מנומסים יותר? 
"יש המון לקוחות ישראלים מאוד מנומסים, אבל 

יש גם כאלה שלא יהססו לסמס או להתקשר 
גם מעבר לשעות העבודה. אצל תושבי החוץ לא 

נתקלתי בתופעה כזו". 
אחד ההיבטים המפתיעים שעליהם מספרים 

המעצבים המנוסים בעבודה עם תושבי החוץ הוא 
שביעות הרצון שלהם מההיצע העיצובי בארץ. 
גלבוע מעידה כי אף שמדובר באנשים 

אניני טעם שמסתובבים בעולם, לא 
פעם הם מופתעים לטובה לנוכח 

האפשרויות המקומיות. "זוג לקוחות 

איטלקים שאיתם עבדתי גילו שיש כאן חברות 
טובות שמייבאות את מיטב המותגים. גם 

כשהם החליטו לרכוש פריטים מסוימים בחו"ל, 
בסופו של דבר התברר שרכישה כאן הייתה 

משתלמת יותר, שכן עלויות השילוח והמחיר של 
הסרבול הם שיצרו את פערי המחירים שהם 

מצאו מלכתחילה. גם מבחינת כל מה שקשור 
לפתרונות 'בית חכם' מצאנו מענה מקומי, ורק 

מספר פריטים שנועדו לתת איזה טאץ' איטלקי 
יובאו במיוחד לארץ". 

"חלקם נפעמים מהעיצוב ומהִקדמה שיש 
כאן", מוסיף קינן, "וכן מהעובדה שאלו נגישים 
לכלל האוכלוסייה ולא רק למיליונרים". ואילו 

תשובה מספרת: "הלקוחות האמריקאים 
שלי העידו שהדירה בארץ יצאה יפה יותר 

מזו שבבעלותם בארצות הברית, והצרפתים 
התלהבו מאוד מפריטי הריהוט שמצאו 

בישראל ואף שקלו לקנות לביתם בצרפת 
כיסאות ושולחן שמצאו בארץ". 

אם מחפשים מתכון מנצח לעבודה על 
פרויקטים מסוג זה, הוא כנראה טמון 

באיזונים בין המקומי למקורי, בין המסורות 
והנורמות העיצוביות שעליהן חונכו הלקוחות 

לאלו שמאפיינות את הבחירות הישראליות. 
"אני מנסה לחבב עליהם את מגמת האוּפן־

ספייס המזוהה מאוד עם העיצוב הישראלי 
ולהשתחרר מעקרונות החלוקה הטקסית 

והשמרנית לחללים", מעיד קינן. "אני רואה 
שקיימת כיום יותר פתיחות לכך והבנה שמכיוון 
שישראל היא מדינה חמה - הן במובן האקלימי 

והן במובן הרגשי - העיצוב צריך לשדר את 
החום והחופש הזה ולהיות יותר קליל ו'פרשי'. 

הבתים, בהתאם, משתחררים מהכבדות שלהם 
ומתמלאים באנרגיות טובות, שגורמות להם 

להיזכר במשכנם הישראלי בגעגוע, גם כשהם 
ממש רחוקים מכאן". 
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