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הצהרת  IFIעל עיצוב פנים
טבעו של האדם לא רק להשתמש
בחללים אלא גם למלא אותם ביופי
ומשמעות.

חללים המעוצבים במיומנות יכולים לעורר בנו
תחושה של ייעוד או הבנה מעמיקה.

בחללים החשובים לנו אנו חווים לא רק תחושת
מקום אלא גם תחושה של זהות עצמית והבנה
של האפשרויות הגלומות בנו.
חללים המתוכננים תוך חשיבה מעמיקה
מסייעים לנו ללמוד ,להגות ,לדמיין,לגלות וליצור.
חללים נפלאים הם הכרח בתרבויות יוצרות .הם
מעודדים יצירת קשרים בין אנשים ,מעוררים
רעיונות ותחומי חשיבה שלמים.
הידע המקצועי שלנו ,מעצבי הפנים ,מאפשר לנו
ליצור חללים העונים על צרכי האנושות.
חללים אנושיים אילו הם המרחב של היכולות
שלנו ,התשוקות שלנו ,והעיסוקים שלנו.
אנו משתמשים בחלל באופן אחראי .אנו עוסקים
במקצוע תוך רגישות מרבית להשתלבות ברת
קיימא בכלכלת העולם ולניצול משאבי הטבע תוך
מחויבות  -לקיימות.
ככלות הכול ,אנו מעצבים עבור הלקוח
האולטימטיבי ,האנושות .אנו מעצבים את
החללים שמעצבים את החוויה האנושית.
זהו תפקידינו וזוהי תרומתנו .כך אנו זוכים
במקומנו בשולחן האנושות.
זו הסיבה שעבודתנו חשובה ללקוחותינו,
לחברתנו ולעצמנו.
כך אנו מטביעים את חותמנו וזו הסיבה לבחירתנו
במקצוע אצילי זה".

ערך
"המקצוע מציב מנהיגות ומשתמש בתהליך
אינטראקטיבי ונשנה ,הכולל גילוי ,תרגום ואימות,
שמניב תוצאות ושיפורים מדידים בחללים
פנימיים ובאנשים המשתמשים בהם.
התהליך הזה מקנה יתרון כלכלי ,תפקודי ,אסתטי
וחברתי שמסייע ללקוחות להבין את ערך
החלטותיהם ומאפשר קבלת החלטות לתועלת
המשתמש ולתועלת החברה.
מומלץ שהמקצוע יהווה קול מהימן ויפתח מספר
מודלים שיחקרו את ההקשר הפיזי ,הרגשי
וההתנהגותי של המשתמשים.
רלוונטיות
"המקצוע מגדיר פרויקטים מתחילתם ומשמש
מסד לחוויה האנושית בכל הרמות.
מעצבי פנים ואדריכלי פנים משלבים את
האקולוגיה האנושית והסביבתית ומתרגמים מדע
ליופי הנתפס על ידי כל החושים.
העוסקים מאזינים ,מתבוננים ,מנתחים,
משפרים ויוצרים רעיונות ,חזונות וחללים
מקוריים בעלי ערך מדיד".
אחריות
"האחריות של מעצבי הפנים ואדריכלי הפנים
היא להגדיר את העיסוק ואת הכישורים הדרושים
לו ,לחנך את עצמנו ואת הציבור ולמצב את עצמנו
במרחב הציבורי כמומחים בסביבה הבנויה.
האחריות של מעצבי הפנים ואדריכלי הפנים היא
לקדם את המקצוע ביחד עם קידום שלוֹמוּת
חברתית".

תרבות
"כמיזם יצירתי ,עיצוב פנים ואדריכלות פנים הם
סוג של ייצור תרבות .הם יוצרי-מקום שמפרשים,
מתרגמים ועורכים הון תרבותי.
בעולם גלובלי ,מוטל על עיצוב הפנים ואדריכלות
הפנים למלא תפקיד מסייע בשימור הגיוון
התרבותי".
עסקים
"מקצוע עיצוב הפנים ואדריכלות הפנים מעניק
ערך לבעלי העניין .הוא משפר שלוֹמוּת כגורם
בפיתוח כלכלי.
העיסוק בתחום מקנה חשיבה אסטרטגית
מנהיגותית שתוצאותיה החזר רב -פנים
להשקעות.
מעצבי פנים ואדריכלי פנים עובדים לקידום
התועלת מהמקצוע ולהעלאת המודעות אליו".
ידע
"ידע תיאורטי ,יישומי ומולד הם תנאים בסיסיים
לעיסוק בעיצוב פנים ואדריכלות פנים.
מיזוג של פסיכולוגיה סביבתית ומדע
אנתרופומטרי הוא קריטי לידע הכמותי והערכי
שביחד מרכיבים את העיסוק בעיצוב פנים
ובאדריכלות פנים".
זהות
"מעצבי פנים ואדריכלי פנים קובעים את יחס
בני/ות האדם לחללים ,בהתבססעל משתנים
פסיכולוגיים ופיזיולוגיים ,למען שיפור איכות
החיים".

