אודות Arcdb
 Arcdbהי נה פלטפורמה טכנולוגית עסקית לענף הבנייה אשר נוסדה במטרה לחבר בין בונים ומשפצים,
לבין מגוון ספקים מובילים בענף האדריכלות ,העיצוב ,הייעוץ וענפי הבנייה לסוגיהם .הפלטפורמה
משמשת כחממה בעלת קרקע פורייה עבור שיתופי פעולה בין בעלי מקצוע שונים ונחשבת כיום
לאוטוריטה בתחום.
מייסדי הפלטפורמה אלעד גרגיר ,ד"ר אלי מזרחי וגיא גודס הינם רוויי ניסיון בתחום ,המגיעים מעולמות
השיווק ,העיצוב ,הפיתוח עסקי וה מכירות ,מה שמאפר לבעלי מקצוע לקבל "בית חם" בו הם יוכלו למצוא
סדנאות קידום וחשיפה מלאה להגדלת רווחיות העסק.
 Arcdbמשמשת כקהילה המונה מאות בעלי מקצוע מתחומים שונים בענף הבנייה והייעוץ אשר משמשים
כחוד החנית של תחום הבנייה לסקטור העסקי והפרטי .הקהילה הינה איכותית ,מחויבת לתודעת שירות
ואיכות מוצר מעולה ובנוסף כמובן ,כוללת הנאה צרופה לבונים ולמשפצים.
הפלטפורמה הינה ידידותית ונוחה ומפעם לפעם מתעדכנת ומשתפרת בהתאם לעידן הנוכחי המתקדם.
זו הסיבה שתוכלו למצוא בה אינספור אפשרויות ,החל מתיק עבודות מרשים לכל בעל מקצוע ,דרך צפייה
בחוות דעת מקצועיות ,וכלה בכתבות ומידע מקצועי בתחומי האדריכלות ועיצוב פנים .כמו כןArcdb ,
מציעה אפליקציה מתקדמת בה לקוחותיה יוכלו למצוא הטבות ומבצעים ייחודיים במגוון חנויות מובילות
בארץ.
 The Arcdb wayהיא הדרך של החברה לשלב טכנולוגיה מתקדמת לצד שיתופי פעולה נבחרים,
המאפשרים לכל לקוח לפעול באופן עצמאי ולעיין בנוחות בתיקי העבודות של בעלי המקצוע ,תוך יצירת
קשרים עסקיים .קשרים אלה ,כוללים מערכת יחסי גומלין ,תומכים במטרות האישיות והמרחביות של ענף
הבנייה בישראל.
"תמיד יש משהו חדש שאנחנו יכולים ללמוד על כל דבר .ככה זה ביקום אין-סופי ".כך אמר פרנק
הרברט ,וזו בדיוק מטרת הפלטפורמה – לספק מידע מקצועי ,לחבר בין בעלי המקצוע ולהביא משב רוח
מרענן ואיכותי לתחום הבנייה.
צוות האתר מזמין אתכם להוריד למכשיר הנייד את אפליקציית  Arcdbללא עלות ,ובכן לגלוש בנוחות
באתר ולהצטרף לקהילה איכותית.

תפקידו של מעצב פנים
פגישה ראשונה עם מעצב פנים היא כמו דייט ,הוא יכול להיות מוצלח ולגרור למערכת יחסית מוצלחת,
מנגד הוא יכול להיות דייט כושל .מה שבטוח ,שילוב מעצב פנים בתהליך תכנון הבית הוא לגמרי בחירה
נבונה ,שתאפשר לכם בסופו של יום לקבל בית פרקטי ,מעוצב ומאורגן על פי הצרכים האישיים שלכם .אז
לא משנה אם אתם בתהליך שיפוץ הבית ,או בכניסה לבית חדש ,ממש בתחילת התהליך תוכלו להתחיל
ברגל ימין ולשלב מעצב פנים שיוכל לסייע לכם בתהליך התכנון והעיצוב הפנים ,לקחת צעד קדימה את
הפרויקט ולהוציא ממנו את המרב.
על כתפיו של מעצב פנים מטלות משימות רבות ,ולכן מומלץ לשכור את שירותיו כבר בתחילת השיפוץ או
ממש בסמוך לרכישת הבית .ישנם אף דיירים שיגדילו ראש ויתייעצו עם מעצב פנים בטרם רכישת הדירה
כדי שייבחן את הפוטנציאל שלה מבחינה תכנונית ועיצובית טרם הרכישה .מעצב הפנים יהיה אחראי על
תכנון הבית והחלוק ה בין החדרים ,על שילוב אלמנטים עיצוביים בחלל ,תיבול גוונים בחלל ,יצירת מרחב
על ידי תאורה ,יצירת חללים מזמינים ובעצם כל מה שצריך כדי לייצר חלל פונקציונאלי בהתאם לדרישת
הלקוח.
נקודות חשובות שיש לתת עליהן את הדעת טרם בחירת מעצב פנים
שאלות רבותי ,שאלות – תחילת הרומן עם מעצב פנים הוא מעט מבלבל ,ולכן עלינו לשאול שאלות כדי
לקבל תשובות .בדקו עם המעצב עוד בשיחת הטלפון כמה שנים הוא בתחום ,מה הניסיון שלו ,באילו
ת חומים עיצוב הוא מתמחה (וילות ,דירות גן ,די רות מקבלן ,דירות קטנות וכו') ועוד.
חוות דעת והמלצות – אומרים שאין חכם כבעל ניסיון ,ולכן עליכם לבדוק את עבודותיו הקודמות וגם לקבל
חוות דעת מלקוחות קודמים .כאן באתר  arcdbתוכלו להתרשם מתיק העבודות של מעצבי הפנים וכן,
לקרוא חוות דעת של לקוחות קודמים אשר השתמשו בשירותים של המעצבים והרגישו צורך להמליץ מכל
הלב.
מפרט התהליך – לאחר שבחרתם במעצב פנים ,עליכם לקבל מפרט מדויק הכולל את שלבי העבודה וכן,
צפי לסיום הפרויקט .המפרט יסייע לכם לתאם ציפיות מול בעל המקצוע ולדעת בכל שלב היכן אתם
עומדים.
פינישים סופיים – בדקו את תנאי התשלום מול מעצב הפנים ,כמו גם חתמו על הסכם מסודר המגדיר
בצורה ברורה את התהליך ואת כל הדברים שסוכמו בעל פה בפגישה .זה הזמן לבחון גם הדמיות תלת
מ מדיות שיסייעו לכם לראות באופן מוחשי כיצד ביתכם יראה ולבצע שינויים עד לקבלת תוצר מושלם.

תפקידם של אדריכלים בתהליך תכנון הבית
אדריכל מהווה חולייה אנושית חשובה בתהליך תכנון מבנים ,שתפקידה לקשר בין בעלי המקצוע לבין
הלקוח בפרויקט .למעשה ,ניתן לומר כי הוא האיש הממונה על הפרויקט שתפקידו לתכנן ,לפקח ולהכניס
טאצ' עיצובי מרשים החובר בסינרגיה מושלמת עם האלמנטים השונים והחומרים בחלל .כלל תפקידם
אלה הופכים את האדריכל לסמכות עליונה ולדמות מרכזית במנהל הבנייה.
תחום האדריכלות מכיל נישות שונות ,כאשר לכל אדריכל יש תחום מסוים בו הוא מתמקצע ,כדוגמת
אדריכל נוף ,אדריכל המומחה לעיצוב ותכ נון מבנים ציבוריים ,מבנים פרטיים ודירות ,בתים פרטיים צמודי
קרקע ,תחום העסקי ,המסעדנות ,בתי מלון ,תכנון גשרים ועוד מיני רבים .בתהליך בחירת האדריכלים,
יש לייחס חשיבות לתחום ההתמקצעות שלו כדי לקבל תוצר מושלם.
תפקידיו המרכזיים של אדריכל בפרויקט
תכנון ראשוני – השלב הראשוני בפרויקט הוא הקריטי ומתבצע על ידי קביעת פרוגרמה המותאמת לרצונו
והעדפותיו של הלקוח ,ולכן על האדריכל לתאם ציפיות עם הלקוח בפגישה מסודרת ,כמו גם לברר את
הנושאים הקשורים להיתרי בנייה מול הרשויות המקומיות.
בירור תנאי השטח – בשלב הבא על האדריכל להכיר היטב את תנאי השטח ,במטרה להכין את "הקרקע"
לעבודה .מובן שבחינת הקרקע כוללת ניתח מעמיק של התנאים הקיימים כגון כיווני אוויר ,כיווני השמש,
סוג הקרקע ,גודל ועוד נתונים שונים הרלוונטיים לפרויקט.
תכנון סופי – בשלב זה ,האדריכל מחבר בין שני השלבים הראשוניים ,כלומר בין דרישות הלקוח
והעדפותיו ל בין הממצאים שנלקחו מבחינת תנאי השטח .בחלק זה ניתן להכין את התכנית בצורה
מדויקת יותר ,כולל הדמיות תלת מ מדיות המשלבות אלמנטים עיצוביים ,חלוקת המבנה ,חומרים שונים
שישולבו בפרויקט וכו'.
פיקוח וניהול בעת ביצוע – לאחר התכנון היסודי ,הפינישים הסופיים בהדמיות והאישורים הסופיים מצד
הלקוח ,מתחילים את שלב הביצוע  -שאז על האדריכל לפקח על בעלי המקצוע בצורה קפדנית ,והוא
למעשה משמש כחוליה המקשרת בין הלקוח לבין בעלי המקצוע בשטח .כמו כן ,עליו להקפיד על כללי
הבטיחות ,שימוש בחומרים איכותיים ,הצמדות לתכנון המקורי ושימת לב לכל פרט ופרט עד לסיום
העבודה לשביעות רצון הלקוח.

