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הכלי הכי חשוב בהצלחת העיצוב הוא הבנת הלקוח- 
הרי עבורו נעשה הכל , ולא , זה לא אומר שהוא תמיד 

צודק, אלא שהוא נמצא במרכז.
כמעצבים, אנו נדרשים לפתח, עם הזמן, את אומנות 

הבנת הלקוח. 
אני זוכר שהייתי עושה אוריגמי עם שטרות בשביל 

להעסיק את ילדיהם של לקוחותי , בזמן שאנו יושבים 
בבית קפה, ואני מנסה למכור להם את שירותי , קונה 
את אמונם, חושף את משנתי. מסביר להם שהאנשים 

נמצאים במרכז העיצוב, ומבין שעל הדרך אני גם הולך 
להיות מטפל זוגי.

מתוך מאות פרויקטים שעיצבתי, בבודדים  היתה לי 
האפשרות והחופש לעשות כרצוני ,אבל ההצלחה 

האמיתית הייתה באלו,כשהם-הלקוחות, האנשים שחיים 
באותו חלל מעוצב, קיבלו את מה שהם רצו יחד עם מה 

שהם צריכים בעזרת ה Know how  שלי כמעצב. 

כמעצבים אנו רוצים ליצור חללים פונקציונלים ולמקסם 
את הפוטנציאל במרחב, ליצור מוצרים חיוביים, ולהטיב 

עם האנשים שעבורם הם נוצרים מלכתחילה. זהו עיצוב 
מוכוון אנשים )human centered design( או עיצוב 
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ממוקד אדם. HCD - היא מערכת שלמה המשלבת רשת 
של פרקטיקות להבנת הצרכים, האילוצים, ההקשרים, 
ההתנהגויות והרצונות של הלקוח- כך שאנו כמעצבים 
רנוכל לבנות אמפתיה עמוקה כלפיו, ולראותו לא כמשת

מש אלא כאדם.
2008, ובהמשך משברים חברר  מאז המשבר הכלכלי ב

תיים שהתעוררו ברחבי העולם, השתנתה התפיסה לגבי 
עיצוב וצריכה ,ושיח חדש החל על אתיקה ואידיאולוגיה 

בעיצוב. מסרים חברתים ומעורבות פוליטית, חברתית 
וקהילתית שינו את ההתמקדות מ״צרכן חד מימדי״ 

)שרצונותיו מוכוונים על ידי תעשיה כוחנית של שווק 
ופרסום(, להתמקדות בגישה רב ממדית המזהה את 
האנשים )הצרכנים( כשותפים לעיצוב, ומציבה את ה 

wellbeing של האדם במרכז. 

אנו חשים את השינוי הזה כיום, וכמעצבים האתגר 
רהתעצם- כיצד להגביר את ההתמקדות בזיהוי הצר

כים האמיתיים? וכיצד לזהותם כאשר הלקוח הוא אינו 
״משתמש הקצה״, כמו בעיצוב המותגי. לשם כך, מעצבים 
מייצרים פרסונות דימיוניות, ומסע לקוח, בכדי להבין את 
המשתמש, ומאמצים את המוטו ״אנשים יוצרים סיפורים 

יוצרים אנשים״. 
רפרקטיקות אלו מתחברת עם מתודולוגיות של חווית מש

תמש )ux( וממשיכות עד לתפיסת העיצוב המקיים שטוען  
שלאחר עשרות שנים של צרכנות נצלנית חסרת רסן הגיע 
הזמן לגלות אחריות ומעורבות, ולשאול …בשביל מה צריך 
את זה? איזה מעצב אני רוצה להיות? ועבור מי אני מעצב 

בכלל?
ר״עיצוב מוכרח להפוך לכלי חדשני יצירתי ובין תחומי המ

סוגל להגיב לצרכים האמיתיים של האדם. מן ההכרח לעגן 
אותו יותר במחקר ,ומן ההכרח להפסיק ולטנף את כדור 

הארץ עצמו במוצרים ומבנים בעלי עיצוב קלוקל.״ )פפאנק 
״עיצוב לעולם האמיתי 1972(

רואומנם מטרת העיצוב היא לחפש פתרונות אמיתיים לב
עיות אמיתיות של אנשים אמיתיים. לא תמיד מובן לצרכן 

כמות ההשקעה והמשאבים הנדרשים מצד המעצב, 
ולמעשה, ברוב המקרים הם רחוקים מהמציאות. התפיסה 

רהשגויה נובעת מכיוון שאינם מודעים לתהליך. לכן,  כשמ
גיעים לעבוד עם לקוח כדאי לנו המעצבים לזכור:

1( אל תיקחו שום דבר באופן אישי, רק כך תוכלו לשמור 
על הwellbeing שלכם.

2( לשאול כמה שיותר שאלות - זה יעזור לכם להכיר 
את האנשים, דרכי חייהם, הצרכים והרצונות שלהם. ככל 

שהם יפתחו ויספרו לכם, כך תוכלו למצוא את הדרך 
אליהם, ולעיצוב המתאים להם.

3(  תאמו ציפיות והיו מאד ברורים לגבי מה שאתם 
צריכים מהם: מדברים אלמנטרים כמו להגיב בזמן, לספק 
תשובות, ומסמכים, או כל דבר אחר, העיקר שידעו שהם 
שותפים למסע, ובידם להשפיע רבות על האיכות והקצב. 

פעם פנתה אלי לקוחה ואמרה ״ … "אבל הרי אתה עובד 
בשבילי!״ ...נאלצתי לתקן אותה, ולהסביר לה שאיני עובד 

בשבילה, אלא עובד איתה! על מנת לעזור לחלום שלה 
להתגשם, בעזרת הכלים שברשותי בכדי להפוך חזון 

למציאות. מה שמוביל אותי לסעיף הבא:
4( הסבירו לשותפים למסע את התהליך וסדר הפעור

לות. חלקם מעולם לא עבדו עם מעצב בעבר, לכן זהו 
רתהליך של בניית אמון. על ידי שקיפות בתכנון ובעי
צוב, והכרת התהליכים, אפשר להוריד את החרדה 

והלחץ .
ושוב, למעננו המעצבים חשוב להזכיר.

5( ייצרו גבולות והגדירו זמני עבודה מדוייקים- כמור
בן שיש מיקרים חריגים, אך אתם צריכים להיות מאד 

רברורים לגבי הזמן שלכם. אומנם האדם הוא המשת
מש עבורו נעשה העיצוב, אך גם המעצב הוא בן אנוש, 

וצריך לנפוש מבלי לחשוש(. נכון ש״בעל המאה הוא בעל 
הדעה״ אבל:

6( דאגו שתמיד יבינו שאתם הסמכות המקצועית,גם 
במקרים של אי הסכמה עם הלקוח. במצבים כאלו בחרו 

היטב על מה מהותי להתעקש, וכשתחליטו , תגבו את 
דעתכם בעובדות.

7( עשו את שיעורי הבית, התכוננו ולמדו, כבר מהפגיר
שה הראשונה, אליה ניתן להתכונן דרך בדיקה קצרה 

ברשתות החברתיות, וללמוד על האדם שאתם עומדים 
רלפגוש, ולהערך לפגישות מתקדמות שחושפות את הע

בודה לשותפים שלכם למסע . האמינות המקצועית בכם 
ובתהליך שאתם מובילים תחוזק, ותלווה אתכם בתהליך 

עד להצגת התוצאה הרצויה.
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על החברה:
אלי אטון מייסד ובעלים של אליסטון אספקת אבן 

ושיש. עוסק בענף האבן והשיש משנת 1989.
החברה מתמחה בעבודות ריצוף וחיפוי, בהתקנת 

מדרגות וחיפויים מיוחדים.
אלי נשוי, אב לארבעה ילדים וסב לשלושה נכדים.

חברת אליסטון מספקת את כל מוצרי האבן 
והשיש ללקוח הפרטי ולפרויקטים: ספי חלון, 
ריצופי פנים וחוץ ,חיפויים, מדרגות , בריקים, 

פסיפסים לבריכות , משטחי אבן ופורצלן 
למטבחים ועוד.

אנו מייבאים את המוצרים מכל רחבי העולם, 
עובדים עם מיטב המפעלים ברחבי העולם וזאת 
על מנת לתת ללקוח את המוצר האיכותי ביותר.

החברה דוגלת בערכים של מתן שרות אישי לכל 
לקוח, הקשבה לצרכיו והתאמת המוצר ליעדו, 

תוך מתן ליווי מקצועי מבחירת המוצר ועד 
התקנתו בבית הלקוח.

מה הכי חשוב לך בפגישה הראשונה עם הלקוח?
הדבר שחשוב לי ביותר  בפגישה הראשונית 

ולאורך כל המפגשים עם הלקוחות הוא לתת 
להם את התחושה שהם הגיעו לעסק משפחתי 

שהאמינות, יושרה, מקצועיות ושרות ברמה 
הגבוהה ביותר, הם נר לרגליי.

על מה לא תוותר בפרוייקט?
אני לעולם לא אוותר על האמינות שלי ולא אעביר 
ללקוח מידע לא נכון על המוצר שרכש גם אם זה 

יעלה לי בביטול העסקה. לא אתפשר על איכות 
המוצר.

טיפ:
אני מציע לכל לקוח שרוצה לרכוש אבן או שיש 
שיבצע כמה בדיקות ראשוניות: עם איזה ספק 
הכי מתאים לו ללכת ביחד למסע המעניין של 

רכישת המוצר ובמי הוא מאמין ובוטח שיתן 
תמורה מלאה לכספו ולזמן שהוא מקדיש 

לרכישת המוצר.

 מלטשים 
את הריצפה
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השלב המאתגר 
ביותר בעבור בעלי 
הנכס. חיפוי החוץ 
הוא הרושם הראשוני 
שנוצר כאשר רואים 
את הבית שלכם בפעם 
הראשונה. עובדה זו 
הופכת את בחירת 
האבן למשימה חשובה. 
כאמור ישנם מאות 
סוגי אבנים בצבעים, 
טקסטורות וגדלים 
שונים ובגלל המבחר 
הרחב משימת בחירת 
האבן הופכת לקשה 
הרבה יותר.

 ריצוף ומדרגות 
מאבן בזלת מותזת 
חול מיובאת בשילוב 
חיפוי מאבן ״חירבה״ 
מפרוק. שילוב של 
מראה עוצמתי ומודרני 
ברצפה בשילוב 
מראה עתיק בקירות.

ריצוף מסביב לבריכה 
באבן לבה בזלתית עם 
שילוב של חיפוי בתוך 

הבריכה וקיר מפל באבן 
״וורדה גוואטמלה״ שנותנת 
למים צבע טורקיז מדהים 

שמשתלב עם העוצמה 
והגוון הכהה הדומיננטי של 

רצפת הבזלת.
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