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מה ההבדל בין גברים לנשים?
ובכן, יש הבדלים רבים, אפשר לכתוב עליהם טורים על גבי 
טורים.אך יש הבדל אחד בולט בקשר של גברים ונשים לבית.

אצל גברים בית הוא מקום לחזור אליו, מקום שמספק אוכל, 
מקום שינה וחוויות משפחתיות. 

לגבר אין בעיה להכניס הביתה חבר או שכן, גם כשלא רואים 
את הרצפה מרוב בלגן. 

וזה  ממנו  נפרדת  ישות  הוא  הבית  אליו?  קשור  זה  מה 
אתמול  של  הערב  מארוחת  אוכל  בשאריות  מלא  שהשולחן 

לא משליך דבר עליו או על אישיותו. 
לעומת זאת, אישה לא תכניס אף אחד הביתה במצב כזה 
)גם את זה שבסך הכול רוצה לאסוף צדקה ולא מעניין אותו 
פנימה  בטעות  הציצה  שכנה  ואם  הבית(,  מראה  זה  כהוא 

וראתה את הבית במצב לא משהו? זה איום ונורא.
אישה מרגישה שהבית הוא חלק ממנה. אם הבית מלוכלך – 
אז היא לא נקייה. אם הבית מבולגן – היא לא מסודרת. אם יש 
ערמות של כביסה וגיהוץ – היא לא מאורגנת ואם הכיור מלא 

בכלים מאתמול היא מוזנחת. 
ויש שחשוב להן פחות,  יותר  להן  נשים שזה חשוב  נכון שיש 
כלשהו,  במקום  אישה  כל  אצל  נמצא  לבית  החיבור  אבל 
אפילו בתת מודע. )אם את מכירה אישה שזה לא כך אצלה – 
כנראה שהיא לא מודעת לעצמה, או שהיא מלאכית. אם היא 

כזו, במקומך, הייתי מנתקת איתה קשר(.
בכל מקרה, סדרי העדיפויות שלי לא כוללים רצפה שאפשר 
יראה  שהבית  לי  חשוב  זאת,  בכל  אבל   ,24/7 אותה  ללקק 

ייצוגי ואם הוא לא נראה כך, אני מרגישה כישלון אישי.
זה לא כמו משימה בעבודה שאחרי שמבצעים אותה אפשר 
לעשות עליה 'וי' ולנשום בהקלה. המשימות בבית הן לא רק 
אוכל?  בישלת  נגמרות.  לא  פעם  אף  גם  הן  יותר,  תובעניות 
מכונת  את  הפעלת  שוב.  לבשל  צריך  נגמר.  אותו.  אכלו 
הכביסה 5 פעמים, החזרת את הכביסה המקופלת לארונות? 

הכביסה הזו מחכה לך שוב בסל הכביסה. 
הסבב הבלתי נגמר הזה עלול להיות מתיש ומתסכל...

ממחמאות?  גאוותן  להיות  הופכים  לא  איך  רב,  פעם  שאלו 
ענה הרב שהוא הולך תמיד עם תיק. בכל פעם שהוא מקבל 

בתיק.  אותה  מאחסן  אלא  ללב,  לוקח  לא  הוא  מחמאה, 
כשעוברים עליו ימים קשים עם עלבונות שנכנסים ישר ללב – 

הוא שולף מחמאה מהתיק ומכניס ללב כדי לאזן.
היום  אז התחלתי לסגל לעצמי מנהג דומה: אני הולכת כל 
בכל  קטנות.  הצלחות  בתוכו  ומאחסנת  וירטואלי  תיק  עם 
פעם שאני נכנסת ללופ של תסכול ממצב הבית ומההספקים 
פורסת  אני  עשיתי.  מה  ורואה  התיק  את  פותחת  אני   – שלי 
הערב  בארוחות  ומתבוננת  העיניים  מול  התיק  תכולת  את 
שבת  בערב  ששטפתי  ברצפה  הנקייה,  בכביסה  שהגשתי, 
חזרה  הכול  אורזת  שאני  אחרי  במוצ"ש.  ששטפתי  ובכלים 
בתיק )שיהיה מאורגן לפעם הבאה( – יש לי בד"כ הרבה יותר 

כוח להתחיל את הכול מהתחלה.

המומלצים
הנה  אז  לנשים,  גברים  בין  הבדלים  על  קודם  דיברנו  אם 
הבדל נוסף: גברים קונים כי צריך, נשים )לפחות רובן( קונות 

כי הן נהנות מעצם הקניה. )חוויית שופינג, בלע"ז(.
וירטואליות(,  או  )אמיתיות  בחנויות  להסתובב  כיף  נכון 
או  לחולצה  חצאית  להתאים  למדוד,  מוצרים,  על  להסתכל 

עציץ למדף ואז לקנות ולהתחדש?
והיכן  איך  לדעת  כדאי  כסף,  מוציאות  ממילא  אנחנו  אם 
לעשות קניות. אני אוהבת במיוחד ללכת לחנויות שקיבלתי 
עליהן המלצה ממישהו שאני מכירה, או לקנות מוצר שסיפרו 
שאשלם  והמחיר  שווה  שהמאמץ  יודעת  אני  כך  עליו.  לי 

ישתלם. 
עם  יהיה  שזה  לפחות  כסף,  מוציאה  מקרה  בכל  אני  אם 

כיסוי...
החלטנו לפתוח מדור חדש עם המלצות וחוות דעת אישיות 

על מוצרים וחנויות. 
בכל פעם שיופיע כאן הסימון הזה, תוכלי ללחוץ עליו ולהגיע 
בחנות  או  מעניין  במוצר  להתעדכן  החדש,  לטור  ישירות 

מוצלחת ועל הדרך לקבל הטבה מיוחדת רק למנויות שלנו.
השבוע אני ממליצה על מוצר שאהבתי במיוחד. 

לחצי כדי להתעדכן.

על קצה הכפית  |  דיתי וינשטיין
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דוא"ל נכנס  |   קוראות כותבות

רוצה לכתוב לנו? שלחי מייל לכתובת
office@hafsakatcaffe.co.il    

לכבוד עיתון 'הפסקת קפה',
אני קוראת את העיתון מקצה לקצה בהנאה בכל 

פעם שהוא מגיע.
עם  קוראת  אני  שמחות'  של  'מחלה  הסיפור  את 

דמעות ותסכול.
לא בגלל שהסיפור אשם,

אלא בגלל שהוא לא מדויק,
ולי הסיפור הזה הוא קצת טראומטי, מניסיון...

היא  אותו  שכותבת  מי  אם  יודעת  לא  אני 
'היפרמאזיס' או לא,

אבל אני אנסה להסביר קצת:
מי שסובלת מהיפראמזיס יש לה בחילות והקאות 

כל היום )ובעיקר בערב ובלילה(,
גם בחדר סטרילי ללא ריחות כלל...

ושום קרקר לא עוזר לה, אפילו לא לדקה.
מבחילות  שסובלות  רגילות  לנשים  עוזר  קרקר 

בוקר
ולא להיפראמזיס כמו שהסיפור מנסה לתאר...

תגובת ליבי שוהם, כותבת הטור:
הערתך  ונצרכת.  קריטית  היא  פנייתך,  על  תודה 

נתנה לי את האפשרות להסביר את עצמי.
בשרי  על  חוויתי  ההיפראמזיס  את  הכול,  לפני 
נוזלים,  עירויי  כולל  )וזה  מתיאורים  ולא  ממש, 

אשפוזים ושאר ירקות...(
הפרק  לגבי  העורכת  עם  משמעותי  דיון  לי  היה 
שהשמטת  רואה  אני  למפרע  הגילוי.  של  הקודם 

העניין מהווה חסר משמעותי, וגורם לך לתסכול.
אז כך:

טרום- שלב  הוא  כרגע,  אוחז  הסיפור  שבו  השלב 
לא  עדיין  ההיפראמזיסיות  רוב  גם  שבו  טרום, 
התופעות  הפרקים  שעם  ברור  כלום.  מרגישות 
בין  ההבדל  את  משמעי  חד  באופן  ויוכיחו  יתגברו 

בחילות בוקר להיפראמזיס.
מתארת  אני   – לציין  חייבת  אני  שאותו  נוסף  נתון 

את הסיפור האישי שלי. 
אני מבינה את התסכול שלך, אולם במעט סבלנות 

את תיווכחי שאת מתחברת עוד יותר...

תגובה למדור 'הולכת לעיבוד':
אלישבע שלום,

אני כותבת לך מהצד של השדכניות...
או קרוב משפחה  אין ספק ששידוך שמגיע דרך חבר 
שמכיר היטב את שני הצדדים ומחליט שהם מתאימים 

על סמך היכרותו העמוקה – הוא האידיאלי!
אבל...

צריכה  היא  לשדכנית,  לפנות  וצריך  קורה  לא  כשזה 
להציע לך הצעות מתאימות על סמך נתונים כלשהם.

את השאלות החשובות לך כמו: איך את רוצה לראות 
בבית?  לך  שחשובה  האווירה  מה  שלך?  הבית  את 

במה  אותך?  משמח  מה  מעריכה?  את  אנשים  אילו 
הכי חשוב לך להשקיע? את צריכה לברר בעצמך עם 
הבחור בפגישה או בבירורים יסודיים ביותר עם מישהו 

שמכיר את שניכם במידה שווה.

'חיצוניים'  נתונים  סמך  על  להתאים  יכולה  השדכנית 
גובה, שמות )למקפידים על צוואת  גיל, עדה,  בלבד: 
רבי יהודה החסיד(, וכמובן כיוון רשמי בחיים: ללמוד, 

לעבוד או לשלב.
ולא  זו הסיבה ששדכניות שואלות את השאלות האלו 

את השאלות ה'מהותיות'.
מניסיון, גם מהכרות 'חיצונית' ניתן לשדך שידוכים!
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של  הצוות  וכל  נפלאה  עורכת  דיתי,  לך,  שלום 
המגזין!

המחכים,  המרתק,  המעניין,  העיתון  על  תודה 
המושלם!

עם זאת, חבל לי שקצת נסחפתם עם הזרם...

שמקומו  בטוח   – שמחות'  של  'מחלה  הסיפור 
בעיתון? 

על הכול כבר ניתן לכתוב בכל פורום?
הייתי מצפה לקצת צנזורה...

אשמח לשמוע את דעתכן.

תגובת המערכת:

שלום לך, מנויה יקרה!
מתוקף היותו של המגזין פונה לנשים חרדיות 

– צנזורה אינה משהו חשוב אלא קריטי.
כל טקסט שמתפרסם עובר תהליך ארוך של 
דיונים  ואינספור  לקוראות  התאמה  בדיקת 

ותיקונים.
חשיבה  ללא  מתפרסמת  לא  שורה  שום 

מעמיקה והסכמה כי מקומה במגזין.
יעידו על כך הכותבות המקסימות שנאלצות 
כדי  טקסטים  ולשכתב  לשנות  לעיתים 

 – זו  )בהזדמנות  מקסימלי  באופן  להתאימם 
תודה לכן על הסבלנות(.

עם זאת, מכיוון שהמגזין פונה לנשים בלבד 
'מסתובב'  ולא  במייל  נשלח  שהוא  ומכיוון 
בבית, אנחנו מרשים לעצמנו להביא נושאים 
בעיתון  מתפרסמים  היו  שלא  יותר  רגישים 

מודפס, כגון הטור 'מחלה של שמחות'.
זו שליחות להביא לקדמת הבמה  מבחינתנו 
ורגישה,  עדינה  )בצורה  אלו  מעין  נושאים 

כמובן(.
מקבלים  שאנו  הרבים  החיוביים  המיילים 

מעידים על כך שהעניין חשוב ונדרש.

איזה עיתון מקסים, מושקע ומעניין. צל"ש!
אני מבקשת להוסיף לכותבת על התאוששות ארוכה מלידה שמבקשת לא להציק עם הערות.

מצטרפת לדבריך ולא רק בתחום זה. גם בתחום ההנקה שאותו ציינת, יש לפעמים מה שנקרא 'טרור הנקה'. כן, 
בלי להפחית מחשיבות העניין, אי אפשר גם להגזים בעניין ההנקה. 

אנחנו כחברה 'לקחנו על עצמנו' לעודד ויותר מזה – לחנך כל אימא שלא עומדת בציפיות החברה בנושא. 
הלו! זהו עניינה הפרטי של כל אישה ואף אחת לא חייבת לאיש דו"ח למה כן, למה לא ועד מתי. 

קחו לדוגמה ילדון מגודל, שמנמן וגבוה עם תלתלים ארוכים. אנחנו מספרים אותו בעז"ה בעוד חודשיים. אתן 
אתם  "מתי  אותי,  שואלות  אחת  אחת  מנוחה.  לי  נותנות  לא  השכנות  לגינה?  איתו  לצאת  מעייף  כמה  יודעות 

מספרים אותו?" 
אה, טוב שהזכרת לנו, שכחנו את החלק'ה שלו...

אני יודעת שהכול נובע מאכפתיות ורצון טוב, אבל בואו נחשוב עוד טיפ טיפה לפני השאלות...
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'שף מנטור' הוא מיזם חדשני המאפשר להתמקצע במטבח בלי לצאת 
מהבית. 

באתר של 'שף מנטור' מוצעות סדנאות רבות לבחירה המועברות על 
ידי מגוון שפים וקונדיטורים במבחר קטגוריות מעולם הבישול והאפייה.

בזמן  בהן  וצופים  באתר  שיש  הרחב  ההיצע  מתוך  סדנאות  בוחרים 
שנוח לכן, בלי לצאת מהבית.

כשצפיתי בפעם הראשונה בסדנה הופתעתי מהאיכות. הרגשתי שאני 
בשיעור פרטי עם אפרת ליבפרוינד שמסבירה לי באופן אישי איך להכין 

עלי שוקולד. תענוג.
בלי  התינוקת  את  להאכיל  כדי  באמצע  השיעור  את  לעצור  יכולתי 
לבקש מאפרת שתחכה לי, ואז לחזור בדיוק לנקודה שבה הפסקתי. 
שוב  וצפיתי  אחורה  הרצתי   – השיעור  במהלך  משהו  הבנתי  כשלא 
)ואז עוד פעמיים כדי להיות בטוחה(. למדתי טכניקות חדשות מטובי 
הוא שהסדנאות מתאימות  היופי  וחווייתית.  השפים בצורה מקצועית 

גם לחובבות מטבח כמוני וגם לבשלניות אלופות שרוצות להשתדרג.
והכי חשוב – הסדנאות פתוחות גם ב'נטפרי'. 
הצלחנו להשיג מחיר מיוחד למנויות 'הפסקת קפה'.

מנוי לחודש הראשון ב-19.90 ₪ בלבד במקום 97 ₪.
בהשקעה של 19.90 ₪ בלבד תוכלי להשתתף ב-4 סדנאות  ולצפות 

בהן ללא הגבלה. 
קוד קופון לקבלת ההטבה: 19191         

המומלצים
  של

לרכישת מנוי לחצי כאן

 |  דיתי וינשטיין

סדנאות 
אוכל

אונליין
השפים הכי גדולים 

בארץ מגיעים למסך 
המחשב שלך. 
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נקודת אור  |   הרב אנגלמן

אברהם כינה את הקב"ה הר, "בהר ה' יראה". הר הוא דבר ענק, רם ונישא, ומתאים 
לעבודה של אנשים ענקיים. באמת בדורו של אברהם עולם שלם לא הצליח להתקרב 

אל ההר הזה. רק אברהם ושרה עומדים בעשרה ניסיונות שהאחרון שבהם והקשה מכולם 
מתרחש על ההר. זוהי עבודה הרואית שלא יכולה להיות מתאימה לכולם.

יצחק מכנה את הקב"ה 'שדה'. זה כבר לא הר, ובכל זאת כדי לעבוד צריך להתבודד בשדה, 
יוצא לשוח בשדה, הוא  ולהיות אדם נשגב. לכן רגע אחרי שיצחק  לצאת מן החברה האנושית 

מטיל רושם מעורר יראה על רבקה שנופלת מן הגמל.
יעקב מכנה את הקב"ה 'בית', "אין זה כי אם בית אלוקים". והוא מתפעל מן הגילוי הזה, "יש ה' במקום 

הזה ואנכי לא ידעתי". יעקב שעומד להקים את בית ישראל מגלה את סוד הקיום שלנו. רבש"ע לא 
נמצא רק בראש ההר ולא מתגלה רק על המתבודדים בשדה. יותר מכל הוא מצוי בכל בית. הוא מצוי 
בזוגיות טובה שבה מגלים בני הזוג שהשכינה לא ממתינה רק בראש הר סיני, היא נמצאת קרוב מאוד, 
היא "ביניהם". הוא מצוי בפלא הזה של הבאת ילדים לעולם, שהרי כל ילד שנולד הוא זריקת נשמה בגוף, 

חלק אלוק ממעל שמופיע בתוך הבית. הוא נמצא בימות החול ובסעודות השבת. 
הבית של כל אחד מאיתנו יכול להיות סוג של משכן לשכינה, דרך השלום שבין איש לאישה, דרך האהבה 
שבין הורים לילדיהם. וכיאה לשכינה שאינה שורה באתר פגום, גם הבית הזה ראוי לטיפוח – טיפוח רוחני 
וטיפוח אסתטי. הטיפוח רוחני מתחיל במזוזה הנמצאת בפתח ומגדירה את התוכן הרוחני של הבית – 
כאן מייחדים שם ה', כאן מבקשים לאהוב בכל לבבנו, נפשנו ומאודנו. וכל הזהיר במזוזה זוכה לדירה 

נאה, כי הרוח הגדולה נותנת משמעות גם לחומר וליופיו.
ומה באשר לגודל הבית? מתברר שצפיפות או רחבות הם עניין של עמדה נפשית יותר מאשר שאלה 
בת  מיטה  השתא  שכיבן.  דספסירא  אפותיא  עזיזא,  הוה  רחמתין  "כי  אובייקטיבית.  מדידה  של 
יכולנו לנוח על חודה של חרב. עכשיו  שתין גרמידי לא ספקא לן". כאשר אהבתנו הייתה עזה, 
)כשהאהבה כבתה( מיטה של שישים מטרים לא מספיקה לנו. ברור שנעים לחיות בבית רחב 

ידיים שבו יש חדר לכל ילד והכול נוח ונעים, אבל אושרו של בית תלוי במה שמתרחש בין 
בני הבית. 

כל  של  בחלקו  שנפל  הכללית  העבודה  חלק  הוא  ישראל,  מגדולי  אחד  כתב  הבית, 
אחד מאיתנו. הוא פיסת השליחות הציבורית של כל אחד, ואנחנו זוכים בו לצאת 

לא  וכשאנחנו  אותנו.  שסובבות  היקרות  הנשמות  למען  בו  ולהיות  מעצמנו 
בבית? גם אז אנחנו בבית, לוקחים איתנו את הבית לכל מקום. זו הסיבה 

שרחל הייתה מסוגלת להניח לרבי עקיבא להתרחק שנים רבות. 
הבית.  מכוח  נעשה  שם  עושה  שהוא  מה  שכל  ידעה  היא 

ממש כפי שהכריז כשחזר: "שלי, שלכם – שלה!"

בית
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פיננשים פיננסים, נשים ומה שבינהם 
|  אודליה יזרלביץ  - יועצת משכנתאות ופיננסים 

לשאלות ותגובות שלחו לי מייל 
אודליה יזרלביץ  0543-966992

Odelia.izra@gmail.com

למים  שקופצים  והחלטנו  התרגשנו  שכבר  לפני  רגע  אז 
ויוצאים לשופינג בערי ישראל כדי לבחור דירה להשקעה 
הפנסיה  בימי  נהנה  הילדים,  את  נחתן  בעז"ה  שאיתה 
ונגשים בדרך עוד כמה חלומות – אני מעלה כאן נקודות 
החלום  את  ומפרקת  לדרך  היציאה  לפני  מאוד  חשובות 

לצעדים מציאותיים:
לדעת  במספרים',  'לדבר  להתחיל  חייבים  ראשון:  שלב 

בדיוק כמה אתם מרוויחים. 
ושב'  ב'עובר  פשוטה  הצצה  קל.  זה   – שכירים  אתם  אם 
מגלה לכם את המספרים בנטו )כי הרי לעניין זה – רק הנטו 
להתקשר  הזמן  זה   – עצמאיים  אתם  אם  אותנו(.  מעניין 

לרואה החשבון שלכם ולהבין בדיוק כמה אתם מרוויחים.
ההלוואות  כל  פירוט  את  להוציא  עליכם  מכן,  לאחר 
הלוואות  המשכנתא,  פירוט  כולל  שלכם,  הקיימות 
מחברות האשראי, בני משפחה וחברים ולדעת בדיוק מה 

ההתחייבויות שיש לכם מידי חודש בחודשו.
נא לא לדלג על השלב הזה! זהו הצעד הראשוני וההכרחי 
היא הצעד  דירה להשקעה  רכישת  כדי לבדוק אם  ביותר 
להתאזן  עליכם  שקודם  או  זה,  בזמן  בעבורכם  הנכון 
אז  ורק  בהוצאות,  לצמצם  או  הכנסות  להגדיל  כלכלית, 

לבחון שוב האם זה הזמן המתאים לכם.
שלב שני: להמיר את כל המספרים של ההוצאות, ההכנסות 
משכנתאות  יועצת  עם  מדויקת  לבחינה  וההתחייבויות 
שלכם,  המדויקות  ליכולות  הדירה  רכישת  את  שתתאים 
יש אנשים שיכולים  מה שנקרא: "תפור למידותיכם". הרי 
לרכוש דירת יוקרה להשקעה בירושלים או בתל אביב ויש 
שיכולים לרכוש דירה קטנה בדימונה או בקריות, וזה מה 

שנכון בעבורם ורק בעבורם. 
ומה לגבי ההוצאות הנלוות בלקיחת משכנתא? 

רכישה  מס  כמו  הוצאות  המון  יש  אבל  יודעים,  לא  רבים 

ליועצת  לעו"ד,  תשלום  שקלים(,  אלפי  בעשרות  )מדובר 
תשלום  לבנק,  תשלום  למתווך,  גם  ואולי  משכנתאות 
לטאבו, לשמאי ועוד. אי ידיעת העלויות הללו עלול להביא 

אתכם לגירעון כספי משמעותי. 
בטוח  יותר,  פשוט  התהליך  את  לכם  לעשות  כדי  פה  אני 

יותר וכלכלי יותר.
עלות  בסכום  בחשבון  לקחת  צריך  הללו  הנתונים  כל  את 
כל  את  ולדעת  להתייעץ  כך  כל  חשוב  ולכן  הרכישה, 

הנתונים כבר בהתחלה.
שלב שלישי: איך תדעו שאתם באמת יכולים לרכוש דירה 
להשקעה? האם הבנק יעניק לכם את הסכום הדרוש לכם 

לרכישת דירה? 
בשביל זה עליכם לקבל אישור מהבנק לקבלת משכנתא. 
אישור זה נקרא 'אישור עקרוני'. אישור זה מתקבל מהבנק 
והחליט  שלכם  הנתונים  כל  את  בדק  שהבנק  לאחר  רק 
שהוא מסכים באופן עקרוני לתת לכם משכנתא לרכישת 

הדירה להשקעה.
קיבלתם אישור עקרוני?

אתם מוזמנים לחפש ולמצוא את דירת חלומותיכם.
אה... ועוד נקודה, חשובה מאוד:

יועץ  לקח  ולא  להשקעה  דירה  קנה  טוב  חבר  אם 
זה עדיין לא עושה   – וב"ה הצליח  או מתווך,  משכנתאות 

אותו מבין בתחומו. 
כל  את  לכם  ועושים  שמתכננים  מקצוע  לאנשי  לשלם 
נבונה  כלכלית  השקעה  זו   – וכלכלי  מדויק  נכון,  התהליך 

ביותר! 
רכישת  של  ובחסרונות  ביתרונות  נעסוק  הבא  בגיליון 
כל  על  ואובייקטיבי  נכון  ובמבט  להשקעה  דירה 

התהליך. 

דירה להשכיר 
צעד אחר צעד 

חלק ב'
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מחדשים 
את הבית 

בלי לצאת מהבית
והפעם: מאבזרים את המטבח

פלייסמט במבחר צבעים
6.5 ש"ח

משקל דיגיטלי   25 ₪  ₪

קולפן תפוזים   1.7 ₪ ₪

מחזיק 
למטלית/מגבת מטבח   1 ₪

₪

מברשת סיליקון   4 ₪ ידיות מעוצבות   8.5 ₪ ₪ לחביתה/ ₪ סיליקון  תבנית 
פנקייק    6 ש"ח 

₪

₪

רוצה לקבל כסף בחזרה?   קונה ברשת?     לחצי כאן  
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ולמה  מיותר?  זמן  יש  שלרווקה  החליט  מי 
הוא לא בדק את היומן שלי קודם?

רווקה  כל  על  השנואים  המשפטים  אחד 
באשר היא הוא "נו, בטח יש לך זמן. תוכלי 
ההולדת  יום  את  לארגן  עצמך  על  לקחת 

לסבתא זלדה?"
פגישה  באמצע  עכשיו,  לי  מתאים  דווקא 
זה  אם  אפילו  הזמן,  את  לנצל  משעממת, 
שמונים  הולדת  יום  מסיבת  הפקת  לצורך 

לסבתא כל שהיא... אפילו בבית אבות.
עכשיו ברצינות – למה אם אני לא נשואה זה 

אומר שמשעמם לי?
נכון, אין לי בעל וגם לא ילדים כרגע, ואז?

פגישה, נניח, סוגרת לי ערב שלם. מהדקה 
ששאריות  ועד  מהעבודה  חוזרת  שאני 

האיפור האחרונות יורדות והלב נרגע.
)צריכה  קניות  בירורים,  הצעות,   – לבין  בין 
ואולי  חדשה  ראשונה'  פגישה  'שמלת  כבר 
אם  נוח  לעקב  לעבור  סוף  סוף  הזמן  הגיע 
כדי  פגישות  מנצלים  שהבחורים  מתברר 
לנקות  יציאות  כדי...(  תוך  הליכה  לעשות 
של  הלב  את  לנקות  יציאות  שלי,  הלב  את 
ובלי  הלב  את  לנקות  בלי  יציאות  החברה, 
כי  נשואות  עם  יציאות  שידוכים,  על  מילה 
צריך לשמור על קשר )אבל רק עד 7 כי אז 
בעלי חוזר!( סידורים, ארגונים, בר לחברה 

קניתי  לא  והי!  וואי  לחברה  ואביזרים  איקס 
מתנה לבלומה שילדה, אויש.

חברה התקשרה אלי יום אחד בוכה, שדודה 
לארגן  ממנה  ודורשת  לה  מניחה  לא  שלה 
את המפגש המשפחתי בחנוכה כי "ממילא 
אין לך מה לעשות כל היום, אז מה, שסתם 
גם  זו  מדכאות?  מחשבות  ותחשבי  תשבי 
זכות בשבילך. בעזרת ה' עד המפגש כבר 

תהי מאורסת!"
טיפת  לי  שאין  "מילא  לענות,  רצתה  היא 
אנרגיות, אבל איפה בדיוק אני דוחפת את 
תשלח  שהיא  פחדה  אבל  שלי?"  בלו"ז  זה 
אותה להתעמת מול בת דודה עם בעל, שני 

פיצקאלך ובית שדורשים את שלהם.
לא  זמן...  אין  הנשואה  דודה  לבת  גם  נכון, 

אמרתי שיש.
ולכן לי יש?

פרשה  שכבר  הכבודה  הדודה  אולי  והיי! 
לי  להזכיר  די  ואולי  יותר?  פנויה  לגמלאות 

את מצבי האומלל?
טוב.

פנוי,  זמן  יותר  יש  לרווקה  נכון,  נדייק.  בואו 
בפוטנציאל. 

וצריכה  מהעבודה  חוזרת  לא  היא  נכון, 
עייפה!  היא  )אבל  ערב  ארוחת  לבשל  מיד 

הולכת לעיבוד  |  אלישבע שטרן

יש לי זמן?
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כי  הסוף  עד  בחתונה  אתמול  נשארה  היא 
היא  אבל  ב-10(  הביתה  רצו  הנשואות  כל 
חורים  אותם  את  לעצמה  למלא  דואגת 
למצב  להגיע  לא  כדי  בדיוק!  כדי...  מראש 
של ישיבה משועממת על הספה עם דמעות 

על מצבה הקשה... 
אפשר  מיד,  צועקים  כולם  הבעיה?  מה  אז 

פשוט לבקש ממנה מראש...
אפשר, אבל זה לא כזה פשוט...

ודי  פתאומי  די  דבר  הן  פגישות  ראשית, 
דינאמי, וככה פתאום השבוע מצטמצם בלי 

התראה מראש.
 – פעם  זה  על  דיברנו  וכבר   – מזה  וחוץ 
לשבועיים  מעבר  דברים  קובעת  לא  רווקה 
הקרובים, זוכרות? אז מי שמצליח להשתחל 

איפשהו בין לבין...
בכמה  הזה  הנושא  על  שכשחשבתי  האמת 
אתמול  היית  לא  )"למה  תסכול  של  רגעים 
ואין  נשואה  שאת  לחשוב  אפשר  בחתונה? 

לך זמן..."( הבנתי שני דברים:
א. סדר היום של רווקה הוא דינאמי ולא צפוי. 

קשה להסתמך עליו ולה קשה להתחייב.
בדר"כ  שלה  היום  סדר   – הנגדי  ובכיוון  ב. 
וברצותה  תזיז  ברצותה  בלבד.  בה  תלוי 
גם  רעב.  בעל  או  צורח  ילד  אין  תבטל. 
את  לעצמה  להתאים  יכולה  היא  בפגישה 

היום והשעה פחות או יותר...
אז מה המסקנה מכל הבלבלת הזאת?

רווקה היא לא מילה נרדפת למשועממת.
על  מלאה  )כמעט(  שליטה  יש  לרווקה 
כדאי  )תתחנפו.  שלה  הלו"ז 
הצעות  כמה  להציע 

תוך כדי...(

הנתונים  את  שמנצלים  אוהבת  לא  רווקה 
הנ"ל. זה מכאיב.

לא  שלה.  היום  את  למלא  שמחה  רווקה 
בארגון מסיבות לנשואים.

היא  במה  מבינה  לא  שמתחתנת  אישה  כל 
הייתה עסוקה כל כך בתור רווקה.

רווקות  לבין  ביני  בשקט  בשקט  ועכשיו 
בארבע עיניים...

שיש  נכון  זמן?  לנו  יש  באמת  לפעמים  נכון 
ימים ריקים שישמחו להתמלא במעש?

נכון לפעמים זה על הפרינציפ?
כי אם אני מסכימה אתכם שיש לי זמן – אני 
"אני  אומרת  ובעצם  רווקותי  את  מנציחה 
רווקה מסכנה, יש לי זמן מיותר, התינוק לא 
בוכה, הכביסה לא צועקת, הבית לא צווח"... 

נכון?
כי מה, לא מספיק שאני רווקה אני גם צריכה 

להיות הפראיירית?
זהו, גם אני מרגישה ככה, מניחה שגם את, 

לפעמים.
אז אני מנסה עכשיו לעשות שינוי ולהתייחס 
לזה כאל מעלה שיש לי עכשיו וכנראה שיום 

אחד עוד אתגעגע אליה...
מה  מחליטה  אני  שלי!  בשליטה  שלי  הזמן 

לעשות בו!
אני  להשתעמם,  לבחור  היום  יכולה  אני 
מיני דברים  גם לבחור להתנדב לכל  יכולה 
למצוא  יכולה  אני  יתאפשרו.  לא  שבעתיד 
לאיש  מדווחת  לא  אני  שלי,  לתחביבים  זמן 

מה אני עושה כל שעה ביממה.
שאני  מוכיחה  לא  זמן  לי  שיש  העובדה 

מסכנה.
היא מוכיחה שאני בוחרת עכשיו לחיות את 
וטובה  מנוצלת  הכי  בצורה  הזאת  התקופה 

שאפשר.
מומלץ.
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מחלה
של שמחות

|   ליבי שוהם - טור אישי

- 6 -

מישהי מחפשת אחרי. אמא. "רובי קורא לך ליד המחיצה". 
אני מתרוממת, לא שוכחת את כוסית המוס על השולחן. מוטב 

שתעבור לצד הגברי ותתרחק מהעיניים של כולן ומהלוע שלי.
השרירים.  את  קצת  בי  מרפה  רובי  של  החיוך  קורה?",  "מה 

שמחה שטוב לו באזור המשפחתי שלי. 
"פסדר", כולי משדרת אחרת.

"מה קרה?", תימהון נמרח על הפנים שמעבר למחיצה.
"הריח, האנשים, המבטים, הקולות, האוכל. לא יודעת. חנוק לי".

אישוניו של בעלי נודדים לצדדים. "אז את רוצה שנצא?", הוא 
מברר בשקט.

אני משרבבת את השפה התחתונה. לא יודעת מה אני רוצה. 
רובי ממתין לתשובה שלי. האולם עוד מלא. בושות לברוח ככה, 

באמצע האירוע. איאלץ לסבול עוד קצת.
חלשה.  ומרגישה  בגבורה  אומרת  אני  דקות",  כמה  עוד  "אולי 

"אל תדאג, אני אקרא לך כשארגיש שזהו".
וחוזר לשולחן, ליד אחי. אני מתבוננת  הוא שולח מבט ספקני 
חלק  הוא  בי.  מפשיר  ומשהו  כולם  בין  שלו  הטבעי  במקום 

מהמשפחה. לא חושדים שהוא סובל מבעיות בבית.
--

"זהו?", שולמית מוודאת. "כבר?" אני מהנהנת, לא ברור לי למה 
זוחלת בי תחושה לא נוחה.

גרים  הרי  אנחנו  להסביר.  מנסה  אני  עבודה",  הרבה  לי  "יש 
באותה עיר. "והיום... היום לא הרגשתי כל כך טוב". מבטה חודר 
לתוכי. אני מסיטה עיניים. "אפשר לקחת אולי מנה למחר?", אני 

מעזה לשאול.
לך  מתאים  "לא  מצחקקת.  גיסתי  מלבשל?",  לך  עדיף  "זה 
לך  שיעזור  מה  זה  אם  אבל  קייטרינג.  של  במנות  להסתפק 

בעומס – מי אני שאתערב?"
אני נותרת רצינית.

"מה יש לך, את?", שולמית דוחקת בי. "המטבח פתוח, קחי כל 
מה שבא לך".

"תודה", אני ממלמלת ומנסה לאתר את רובי, שיכנס למטבח 
ויבחר מה שהוא רוצה.

נכנס  גבר  "ממתי  אותו.  משיגה  כשאני  רוטן  רובי  נעים",  "לא 
למטבח ומחטט בסירים ובתבניות?"

גם  עונה,  אני  זה",  את  לעשות  מסוגלת  לא  שאשתו  "ממתי 
בלחש. "ומספיק שביקשתי את הטובה הזו".

"אבל זה פדיחות", רובי מנסה להסביר לי. אני עייפה.
הטון.  את  שוב  מנמיכה  אני  האחרון  ברגע  מה?",  יודע  "אתה 
הזה.  השיח  רקע  על  תאוצה,  יצברו  הערב  מתחילת  הרינונים 
"לא צריך, אל תיקח. לא תהיה לך ארוחת צהריים למחר, וזה 

כבר לא קשור אלי". 
בעלי פוער עיניים. "הכול טוב?" 

"הכול מצוין", בעצמי לא מבינה למה אני זועפת פתאום. 
"אז אולי תבקשי מאמא שלך?", הוא מציע בפשטות. "באמת, 
ליבי, את לא מבינה שזה לא מתאים?" הקול שלו מתחנן. אני 

מבינה אותו, מבינה אותי, ואין לי סבלנות לכלום.
"תעשה מה שאתה רוצה", אני מעיפה את כף ידי אחורנית. "אני 

מחכה לך בחוץ. רוצה? תבקש מאמא שלי, בכבוד".
רובי מעקם את פיו באופן שמבהיר לי בדיוק מה דעתו עלי. זה 

לא מעודד אותי. 
"טוב", תבוסה בקול שלו. "תקראי לאמא שלך".

לבקש  מה  ממנה.  אבקש  כבר  "אני  מתיזה.  אני  צריך",  "לא 
לארוז לך?"

הוא מהסס לרגע קצר, וזה פוצע אותי. לא התכוונתי לפגוע בו. 
לא התכוונתי להרוס כך את הערב הזה. לא התכוונתי להרגיש 

מוזר כל כך. 
"רגע", אני אומרת לו בטון קצת יותר עדין, והולכת לחפש את 
שמנענעת  ממישהי  ברכות  לאסוף  באמצע  היא  שלי.  אמא 
בדבקות את ידיה. אני מחכה, לא בסבלנות. באמת, מה קורה 
לרובי? למה הוא לא יכול להיכנס למטבח לבד? מה השטויות 

האלו?
בעקבות  והולכת  אמא  של  ידה  את  נוטשת  הכבודה  האישה 
לה.  וקוראת  הרגע  את  מנצלת  אני  מסמנת.  שאמא  האצבע 
שתשמע מרובי בדיוק מה הוא רוצה לאכול מחר. לא מסוגלת 

לשמוע אפילו שמות של מאכלים.
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המקרה של מוישי ולאה הוא אחד מיני רבים שאליהם נחשפתי 
במהלך עבודתי במחלקות שינויי דיירים בעשרות פרויקטים.

אם גם אתם קניתם או מתכננים לקנות דירה בפרויקט – יש לי 
בשורה בעבורכם!

'שינויי דיירים' – מה? למה?

יש  דירות  כמה  שלכם?  בבניין  יש  דירות  כמה  סביבכם:  הביטו 
ברחוב שלכם? וכמה בשכונה? ובעיר? 

אנשים  אילו  צפה  הוא  האם  הללו?  הדירות  כל  את  תכנן  מי 
עומדים לגור בבתים אלו? האם חלוקת החדרים תואמת להרכב 
המשפחתי שלכם? האם המטבח מתוכנן בדיוק לצרכים שלכם?

ודאי שלא!
גם הקבלנים והיזמים מודעים לכך שלכל אחד מאיתנו צרכים 
כן הם מאפשרים לרוכשי הדירות לבצע  ועל  והעדפות שונים, 
שינויים והתאמות. לשם כך בכל פרויקט קיימת מחלקת 'שינויי 

לבין  הפרויקט  דיירי  בקשות  בין  תיאום  שתפקידה  דיירים' 
הקבלנים המבצעים. נפלא.

אלא שדיירים נדהמים מעלויות השינויים הגבוהות שהן כמובן 
מעבר למחיר הדירה.

 – דקל  מחירון  פי  על  כלל  בדרך  מוגדרים  השינויים  מחירי 
המחירון המקובל בענף הבניה, או על פי מחירון שינויים עצמאי 

של הקבלן.
מחירי השינויים עלולים להגיע לעשרות אלפי שקלים, ובתוספת 

שדרוגים בחומרי הגלם אף למאות אלפי שקלים.

מה עושים? 
איך חוסכים בעלויות השינויים? 

יש דרך לחסוך בעלויות השינויים וחבל שרוב ציבור הרוכשים לא 
מודע אליה.

מוישי ולאה סיימו בהתרגשות לחתום על חוזה הדירה. כעת התפנו לשבת ולבחון את תוכניות הדירה עם 
האחיינית הנחמדה, תמי, מעצבת פנים.

לאחר שבחנו יחד את רשימת הצרכים שלהם מול התוכניות והמפרט שנתן הקבלן, הם הבינו כי יצטרכו 
לבקש מהקבלן מספר שינויים בדירה: לא לבנות את הקיר המפריד בין הסלון למטבח – לאה חלמה 

על מטבח פתוח והקיר שתכנן האדריכל לא עלה בקנה אחד עם החלום... כמות השקעים בחדרים לא 
מספיקה, מוישי חשב שכדאי לשנות את מיקומו של כיור נטילת ידיים ולמקם אותו באזור פינת האוכל, 

ועוד כמה שינויים קטנים שתמי המליצה עליהם.
מוישי ולאה העבירו בתמימות את רשימת השינויים לקבלן. הם לא ציפו לקבל בחזרה חשבון שינויים 

נפוח לתשלום. 
"אבל שילמנו יותר ממיליון שקל על הדירה?", תמהו )ובצדק!(

"שילמתם על דירה סטנדרטית. ברגע שאתם מבקשים שינוי מהסטנדרט – תצטרכו לשלם בעבורו", 
העמיד אותם הקבלן מול המציאות הלא נחמדה. 

לא הייתה להם ברירה. הם העבירו את תשלום השינויים לקבלן ולאה בלעה את אכזבתה כי תצטרך 
להמתין עם רכישת חדר ילדים חדש.

שינויי דיירים
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עושים שיעורי בית עוד לפני חתימת החוזה עם הקבלן:
בודקים היטב את כל התוכניות, כלומר: 

תוכנית בניה – עם המידות המדויקות לבניה. לוקחים בחשבון, 
כמובן, סטיות של כ-5 ס"מ. 

נקודה נוספת: הרהיטים המוצגים בתוכניות בדרך כלל קטנים 
מגודלם של הרהיטים במציאות. לכן בודקים את המידות. יתכן 
ששולחן של שמונה סועדים לא יכנס ברווח בפינת האוכל שלכם, 
גם אם בתוכנית הדירה הציבו שולחן של עשרה סועדים ברווח...

תוכנית חשמל – אם אתם עושים את העבודה לבד ולא נעזרים 
באיש מקצוע, בקשו גם מקרא לתוכנית חשמל. 

וכל  המפסקים  השקעים,  מיקומי  את  בתוכנית?  רואים  מה 
אביזרי החשמל בדירה.

תכנית אינסטלציה שבה רואים את מיקומי נקודות המים והגז.
בצמוד לתוכניות יש גם מפרט המכר המלא של הדירה.

במקביל לבחינת התוכניות והמפרט ערכו רשימה של הצרכים 
אחר?  חדר  חשבון  על  חדר  להגדיל  רוצים  שלכם.  והרצונות 
להוסיף שקע לאקווריום? יש לכם כיריים הדורשות שקע מיוחד? 
את  בע"ה  תכיל  החדשה  שהדירה  ובדקו  חדר-חדר  עברו 
נקודות  וגובה  שהמיקום  אליה,  להעביר  רוצים  שאתם  הריהוט 

החשמל מתאים למכשירים החשמליים שלכם.
נכון, זו עבודה ואתם נדרשים להשקיע מחשבה וזמן, אך בצורה 
סטנדרט  דירת  לעוד  ולא  לכם  שמותאם  לבית  תיכנסו  כזו 

בפרויקט...
אם חסר לכם זמן או ידע מספק כדי להפוך את הדירה לאישית, 
מותאמת לצרכים ואסתטית, כדאי להשקיע עוד קצת ולהיעזר 

במעצבת פנים.

או  ייעוץ  עם  ושדרוגים  שינויים  של  רשימה  שגיבשתם  לאחר 
לפני  עוד  הקבלן  עם  ומתן  משא  לנהל  הזמן  הגיע  בלעדיו, 
החתימה על החוזה ולהגיע לסיכום כי לא תדרשו לשלם עבור 
לסכם  לפחות  או  המבוקשים,  והשדרוגים  השינויים  רשימת 

מראש מחיר הוגן בעבור שינוי או שדרוג שהוא מעבר למקובל. 
את סיכום התוספות והשדרוגים מכניסים כנספח בחוזה קניית 

הדירה.
וכך, במחשבה תחילה – חסכתם עשרות אלפי שקלים. חשוב 

להשקיע עוד מעט כדי לקבל הרבה יותר.
יישוב טוב ומבורך!

חני אלאלוף | מעצבת ואדריכלית פנים | 0585735770
info.behkma@gmail.com

פרסום לאדריכליות ומעצבות 
 במוסף 'עיצוב' 

לפרטים צרי קשר 02-6361060

 100% חשיפה 
 ב100 ש"ח בלבד!
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איך מתכוננים לבניה? 
איך בוחרים אנשי מקצוע? 
מה כדאי לעשות ומה לא? 

קוראות 'הפסקת קפה' 
חולקות מניסיונן

|  ש. מצנר, אדריכלות ועיצוב פנים

זהו, החלטתם – משפצים את הדירה! 
אבל היכן מתחילים? את מי שואלים? 

פתאום את נזכרת. זו שאת פוגשת בגינה סיפרה לך שבנתה 
לא מזמן, וגם חבר של בעלך מהכולל שיפץ את ביתו. אולי 
וגם בת  ויש עוד מישהי מהעבודה ששיפצה,  נשאל אותם? 

דודה שלך... 
ככה, אט אט, אתם מקבצים מספר שמות של מכרים שבנו 

ואתם מתקשרים אליהם. 
לכו  אבל  אנשים...  עשרות  כמה  לשאול  שיכולתם  הלוואי 

תמצאו אותם. 
אז הנה, אנחנו כאן, ב'הפסקת קפה', הרמנו בעבורכם את 
הכפפה. פנינו לעשרות נשים שבנו וביקשנו מהן לענות על 

סקר קצר. 
הזווית המקצועית מתוך  לתשובות שהתקבלו הוספתי את 
לבונים  תועלת  יביאו  שהדברים  מקווה  אני  בשטח.  ניסיוני 

שבדרך.

סוף מעשה בתכנון תחילה
בשאלונים  עצמה  על  חזרה  זו  מילה  'תכנון'. 

תכנון  תכנון.  עם  זה  מורכב  לתהליך  לגשת  חשוב  רבים. 
מול  ברורים  סיכומים  וכמובן,  ברור  פיננסי  תכנון  אדריכלי, 

הקבלן. 
להלן חלק מהתשובות שקיבלנו:

"כדאי לתכנן תקציב מראש ולקבל הצעות מחיר".
מראש  ולהיערך   20% של  חריגה  בחשבון  לקחת  "צריך 

בהתאם".
ולהחליט  להוציא  הולכים  כסף  כמה  מראש  לקבוע  "כדאי 
פיתויים  יהיו  לא  כזו  בצורה  מההחלטה.  חורגים  שלא 

באמצע הדרך".
"כדאי לתכנן ולהתייעץ עם אנשים שעברו לאחרונה תהליך 

שיפוץ".
"אני מצטערת שלא עשיתי חוזה ברור עם הקבלן". 

בכתיבת המפרט )מסמך עם פרטים מפורטים על הבניה( 
כדאי להיעזר בבעל מקצוע. ככל שבעל המקצוע מקצועי 
יותר, הוא יכול לרדת לרזולוציות מדויקות יותר. הוא מכיר 
את האלטרנטיבות ומשמעותן הכספית וממילא יכול לצפות 
מה הקבלן יבחר לעשות, לולא יהיה פירוט מדויק... )ובצדק, 

מבחינת הקבלן(.

ללמוד מניסיונם 
של אחרים
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בחירת אנשי המקצוע
אנשי  של  ומסירותם  אחריותם  מקצועיותם, 
הפרויקט.  גורל  את  שיקבעו  הם  המקצוע, 
הקיפו עצמכם באנשי מקצוע טובים. זה דורש כסף... מה 
לעשות. אך אחרי שקיבלו את משכורתם, הם לא מחפשים 
איך 'להשלים הכנסה' או 'מה לא כלול בהסכם'. הם פשוט 
הפרויקט  הוא  שלכם  הפרויקט  שלכם.  לפרויקט  מחויבים 

שלהם. חפשו את האנשים האלו. 
את  ממה  לשאלות:  שקיבלנו  מהתשובות  לחלק  לב  שימו 

מרוצה? על מה את מתחרטת?
"לקחנו אדריכלית מקצועית. היה שווה כל שקל".

"לקחתי מעצבת פנים לפגישה אחת. היה פשוט מושלם".
"לקחתי קבלן אחראי )עלה יותר, אך עם רוגע ושלווה לאורך 

כל התהליך(".
"לקחתי מפקחת בניה שליוותה אותנו לאורך כל התהליך 
ופתרה לנו המון בעיות וחסכה לנו הרבה כאב ראש. אפילו 

שזה עולה לא מעט, זה שווה את ההשקעה".
כמה  העלו  בניה  מפקח  שכירת  נושא  את  כי  להעיר  יש 
וכמה משיבות, הן אלו שלקחו מפקח וציינו זאת לחיוב, והן 
בהחלטה  מדובר  כך.  על  והתחרטו  מלקחת  שנמנעו  אלו 
גם  אך  זולה,  אינה  מפקח  של  עלותו  שכן  משמעותית, 

תרומתו המקצועית אינה מוטלת בספק.
בין שתחליטו לקחת מפקח ובין שלא – אין תחליף לעיניים 
לזהות  תדעו  לא  כנראה  אמנם,  בשטח.  הלקוחות,  שלכם, 
ליקויי בניה בהתהוותם, אך בכל הנוגע לגימורים לא יפים, 
ריצוף לא ישר וכולי – לא נדרשת עין מקצועית, גם זו שלכם 
אותם  אלו  בעתיד  לכם  שיפריע  שמה  מסתבר  מספיקה. 
גימורים לא יפים הנראים גם לעין לא מקצועית. אין תחליף 
כך  כל  שהרביתם  אחרי  בתוכניות,  שלכם  לשליטה  גם 
יכולים לשים לב לקיר  ו'לפלפל' בהם, וגם אתם  להתעמק 
דברים  )כמובן,  נבנה  בעודו  מהתוכנית  מידי  קצר/ארוך 

כאלו קורים...(
בשעה שאתם מבקרים באתר, ההמלצה שלי מתוך ניסיוני 
אל  'התקפית'.  בגישה  ולא  בענווה  למקום  להיכנס  היא 
מקום  כרגע  הוא  שלכם  הבית  הפועלים  שבעבור  תשכחו 
העבודה מבוקר ועד ערב, ועל כן ראוי לפתוח במילות נימוס 
ואף לתת כמה דקות לפועל/קבלן להציג ולהתגאות במעשי 
ותתפלאו  עמלו,  את  לכם  להראות  מאוד  ישמח  הוא  ידיו. 
לו, הוא עשוי  ואולי גם תחמיאו  לו זאת  – אחרי שתאפשרו 

להודות בקלות בעבודות שבהן הוא 'חיפף' ולתקן אותן. 

עיצוב הפנים
ההתייחסות  ומשכך  הבית,  לב   – המטבח 
נחרצת:  למסקנה  מביאה  במשובים  אליו 
כמה  הנה  כך...  על  תתחרטו  לא  במטבח!  להשקיע  שווה 

מהתשובות בנושא זה:
עכשיו,  אבל  מאוד  מאוד  יקר  שעלה  חדש  מטבח  "עשינו 

אחרי הכול – אין כמו המטבח!"
"מתחרטת שלא לקחנו מעצבת פנים למטבח. עשינו לבד. 

יצא נוח, אבל לא עדכני".
במצב  יחסית  שהיו  הישנים  והשיש  הכיורים  את  "השארתי 
להתבלות  מתחילים  הם  כי  מאוד  התחרטתי  אך  טוב, 

והמטבח עדיין חדש, ולהחליף את הכול עולה המון כסף".
כמותו...  מאין  ופרקטי  מהמם  במטבח.  זכוכית  "חיפוי 

התלבטנו הרבה בגלל המחיר, אבל היה שווה כל שקל".
הבולטים  מהדברים  אחד  למטבח:  לשיש  בנוגע  הערה 
והמושקעים במטבח הוא משטח העבודה – השיש. בשנים 
האחרונות הפך שיש 'אבן קיסר' לפופולרי ביותר, ודחק את 
למעשה,  לזה(.  שקדם  )ו'חברוני'  לו  שקדם  הגרניט  שיש 
'אבן קיסר' אינו באמת שיש )כמו הגרניט והחברוני(, אלא 
יש  שונים.  ודבקים  מלט  מאבן  המיוצר  תעשייתי  מוצר 
מעלות מסוימות לקיסר על פני הגרניט )המחיר, אינו סופג 
נקודה  ולשריטות(.  לחום  עמיד  )הגרניט  ולהפך  כתמים(, 
נוספת וידועה פחות היא כי קיים גם הבדל מבחינת כשרות 
שהוא  במקרה  להגעלה  ניתן  הגרניט  בעוד  הסוגים.  בין 
נטרף, הרי שאת ה'אבן קיסר' לא ניתן להגעיל. מסיבה זו יש 
רבנים הממליצים לא להשתמש ב'אבן קיסר'. )הרב מאיר 

רוזנר בספר 'כשרות המטבח', בהוצאת 'והגית'(.
בנקודה זו כדאי להוסיף, כי בתכנון המטבח רצוי מאוד לתת 
דגש לתכנון הכשרות של המטבח. יש מטבחים שמבחינת 
וחלב  בשר  בין  ההפרדה  שמירת  על  מקשים  תכנונם 
כשאנו  מראש.  הבעיות  את  ומונעים  דווקא  שמקלים  ויש 
מהסוג  למטבחים  לחתור  עלינו  בוודאי  מטבח  מתכננים 

האחרון.
במאמרינו הקודם ב'הפסקת קפה' נגענו בתכנון ההפרדה 
והבשרי,  החלבי  העבודה  משטחי  בין  והמיטבית  הרצויה 
הכיריים  באמצעות  ביניהם  להפריד  שלא  בחום  והמלצנו 
לשיש  החלבי  השיש  בין  הכיריים  את  למקם  לא  )כלומר, 
הצענו  במאמר  גורם.  שהדבר  המכשלות  עקב  בשרי( 
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אפשרויות אחרות לבצע את ההפרדה.

ריצוף
בתגובות  כבוד  של  מקום  שקיבל  נוסף  נושא 
מפתיע,  לא  זה  הריצוף.  הוא  הקוראות 
העיניים  מול  לנו  שעומד  הדבר  שזה  בעובדה  בהתחשב 

השכם והערב... להלן חלק מהתשובות בנושא זה:
גם  נקי  של  תחושה  שנותן  המבריק  מהריצוף  מרוצה  "אני 

כשהוא לא בדיוק כך )בבית עם 12 ילדים(".
 – מט(  וחצי  מבריק  )חצי  לאפטו  ריצוף  מאוד  "מומלץ 

מדהים ופרקטי!"
לא  רצף  כמו  שווה,  היה  ולא  לחסוך  שניסיתי  דברים  "יש 

מקצועי..."
"עשיתי ריצוף 60*60. חבל שלא עשיתי ריצוף 80*80. הוא 

יפה יותר במידה משמעותית".
"חבל שלא ביקשתי שישמרו על הריצוף )ע"י קרטון ייעודי או 

לוחות גבס, ש.מ.( הכול מלא שריטות..."
w"בחרתי דלתות פנים זולות וזו הייתה טעות".

"נפלנו חזק עם הדלתות. חובה לבדוק עבודות קודמות של 
המתקין".

"חבל שלא עשיתי דלתות מוגנות מים".
ובנושא הצבע: 

לחסוך  רציתי  רחיץ.  בצבע  הבית  את  צבעתי  שלא  "חבל 
עלויות".

"צבעתי בסופרקריל-מט. צובר לכלוך ללא תקנה... מניסיון 
העבר, סופרקריל מבריק נשאר נקי כמו צבע שמן ומתנקה 

בקלי קלות".
מה אומרים נותני השירותים?

להשלמת התמונה מהזווית של נותני השירותים, פניתי למר 
ומפקח  ולמהנדס  דירות,  מאות  כבר  שמכר  גדול  יזם  ר., 

ותיק. 

כאחד  מבטך,  מנקודת  ר.:  מר  את  שאלתי 
להם  לספק  ונקרא  רבות  דירות  שמכר 
החשובות  הנקודות  מה   – תיקונים  שירות 

ביותר שעל הלקוח לתת עליהן את דעתו? 
ואינסטלציה. לעקוב שהאיטום באמבטיה  תשובה: "איטום 
מתבצע כמו שצריך, שמבוצעת הפרדה ע"י הגבהת הסף 
'ניקוז  לבצע  מאוד  מומלץ  למסדרון.  האמבטיה  חדר  בין 
כפול' ולהקפיד גם על שיפוע פנימי לכיוון ניקוז זה. )מקוצר 

היריעה איני יכול להרחיב, אך כדאי לבדוק מול האדריכל/
יריעות  להתקין  יש  אקוסטי  בידוד  עבור  כן,  כמו  הקבלן(. 

פוליציד מתחת לריצוף )כנ"ל(". 

מה תמליץ ללקוחותיך שלא לבצע?
"ג'קוזי. פשוט לא משתמשים. וכן מרתף חניה 

– קשה מאוד לבצע איטום".

'בנה  האתר  ובעל  מהנדס  הראל,  אלי  מר  את  שאלתי 
ביתך' )מומלץ בחום!(: במה תמליץ ללקוחותיך להשקיע 

במיוחד בנושא הבניה?  
"אמליץ להם להיות מעורבים בנושא האיטום".

מה תמליץ להם לא לבצע? 
או  מעץ  דק  כמו  לתחזוקה,  שקשה  דבר  "כל 

חלונות גבוהים הקשים לניקוי".
לסיום, עוד כמה תובנות והמלצות מאת קוראות 'הפסקת 

קפה':
אותם  ביצענו  ולא  חיכינו  אחרונים.  פינישים  כמה  "נשארו 
מיד, והם נשארו עד היום. מסקנה: לא כדאי לדחות כלום, 

אפילו דברים קטנים".
"לאגור המון כוח לפני. לזכור שאין 100% בבניה ולכן כדאי 

לשים דגש על הדברים החשובים לנו ביותר".
"חשוב מאוד כשקובעים עם בעל מקצוע, אמין ככל שיהיה, 
כל  את  מסיים  שהוא  עד  לשלם  ולא  לסוף  משהו  להשאיר 
ביקש  וגם שהוא  לסוף   ₪ 1000 הפינישים. אנחנו השארנו 
הסברנו באדיבות שאנחנו אמנם סומכים עליו שיעשה, אבל 
מכיוון שהוא בן אדם עסוק, אנחנו מעדיפים לא לשלם עד 
שנהיה מרוצים. זה באמת גרם לו לבוא במיוחד ביום שישי 

ולגמור את כל מה שרצינו".
את  תראו  כך  העבודה,  בסיום  יום  כל  הבית  את  "נקו 

הדפקטים הקטנים".
של  והלכלוך  מהרעש  שסובלים  לשכנים  מתנות  "לקנות 

השיפוץ".
נסיים בתובנה הכי חשובה: 

תקלה  תצא  שלא  דרכנו,  ה'  שיצליח  תפילה.  ושוב  תפילה 
אורך  לכל  ונאמנים  טובים  לשליחים  שנזכה  ידינו,  תחת 

הדרך. 
לשאלות והתייעצות ניתן לשלוח מייל לכתובת: 

 shlomimatzner@okmail.co.il
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ס פרת עד שלוש

החול  את  בעצבנות  בעט  הוא  הביתה.  ג'בר  חזר  "בערב 
לארוחת  בציפייה  השולחן  ליד  והתיישב  המרופטות  מנעליו 
"יש רק דגים?", הוא שאל באי אמון כשמריטה  הערב שלו. 
לנו",  מביא  שאתה  מה  זה  "דגים  הצלחת.  את  לו  הגישה 
ענתה לו אשתו ברוגז. "כשתתחיל להביא זהב, תקבל זהב 

בצלחת".
אני  אחד  "יום  בקדרות.  ג'בר  הבטיח  יקרה",  זה  אחד  "יום 
אתחיל להביא זהב. יום אחד אני לא אהיה דייג ששורף את 

הגב שלו בשמש".
"דיבורים", התיזה מריטה ומלאני התכווצה. "כבר עשר שנים 
אתה מדבר על הזהב שתביא, אבל חוץ מדגי זהב לא ראיתי 

שום דבר כזה".

הערתי  למריטה",  אופיינית  שלא  שנינות  "זאת  צחקתי. 
לרמה.

"נכון", הודתה החברה של אמא בצניעות. "את המשפט הזה 
אני הוספתי. לא יכולתי להתאפק".

"טוב, תמשיכי".
הזעירים  החול  גרגרי  רגליו.  את  וגרר  בכעס  קם  "ג'בר 

שמעולם לא עזבו את הרצפה, חרקו תחת רגליו.
נואשות  ניסתה  ומלאני  לעצמו,  ונהם  בפינה  זעוף  ישב  הוא 
לחשוב על משהו שאפשר לומר. משהו שיגרום להם לכעוס 

פחות.
"מצאתי כוכב ים", היא אמרה בקול, ושניהם הסתובבו אליה 
הוא  אליו,  וכשרכנתי  החול,  על  רועד  שכב  "הוא  בהפתעה. 
ביקש בקול צרוד שאשליך אותו חזרה לים. הוא אמר שאם 

אעשה את זה הוא ייתן לי...''
מה  "על  לדעת.  ג'בר  תבע  האלה?",  הקשקושים  זה  "מה 

הילדה מדברת?"
"דמיונות", התעקל קולה של האם בבוז. "זה מה שהיא עושה 

כל היום במקום ללמוד, במקום לעבוד. מדמיינת דמיונות".
"באמת?", ג'בר נעמד על רגליו החסונות ומלאני נרתעה. 

החול  את  "גרפתי  קטן.  בקול  אמרה  היא  קשה",  "עבדתי 
החלונות  את  וניקיתי  לבשל  לאמא  ועזרתי  כלים  ושטפתי 

משומן..."
התיישב  שלה  אבא  לעשות",  צריכה  ילדה  שכל  מה  "עשית 
חזרה ונראה משועמם פתאום. "וכשילדה עושה את החובות 

שלה, היא לא צריכה לחכות שמישהו יגיד לה תודה על כך".
"דידי בוכה", קטעתי אותה. זה היה נכון, אבל ידעתי שהוא 
עשוי גם להירדם בלעדיי. פשוט רציתי... רציתי רגע לעצמי. 
רציתי לעצור את הסיפור הזה. ברגע הזה פשוט לא יכולתי 

לשאת אותו יותר.
"בסדר", היא אמרה מהר. "סליחה, להתראות".

היה משהו בקול שלה, משהו שלא זיהיתי והכאיב לי לרגע. 
אבל אחר כך שכחתי ממנו.

ורק כשדידי נרדם...
רמה  של  בקול  היה  מה  הבנתי  הזה  ברגע  קלטתי.  פתאום 

שהחמצתי. זאת הייתה בדידות.
כששמעתי  מיד  בה  יריתי  ההמשך",  את  לשמוע  רוצה  "אני 

אותה עונה לטלפון. "סליחה שקטעתי אותך קודם".
"דידי נרדם?", היא ביררה בזהירות.

שלי  והנשימה  ברוך,  עניתי  קצת",  אותו  שנדנדתי  "אחרי 

בלי לחשוב

45
 | מירי סגל
סיפור בהמשכים

מושלמת

תקציר: לאחר שאביה של פרי נפטר, היא מזמינה את אמה לגור אצלה. אמה היא אישה קשה ולא גמישה, והמעבר מערער 
את היסודות הבטוחים של ביתה. רמה, חברת ילדות של האם, מספרת לפרי סיפור שכתבה אמה בילדותה, והיא שיפצה 
אותו קצת, כך שיוכל לעזור לפרי להבין את אמא שלה. בסיפור יש ילדה בשם מלאני, בת דייגים, שאמה מתייחסת אליה 

בנוקשות רבה. פרי מתקשה להתמודד עם אפרת בתה בת החמש, שנוהגת לצרוח בלי הפסקה בתקופה האחרונה.
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הישנוני  ובחיוך  אפרסק,  בטעם  מרכך  בניחוח  התמלאה 
המתוק שהעניק לי.

"את אמא טובה", מלמלה רמה.
בשיער  לאפרת  משכה  יעלי  "היום  התנשפתי.  לא",  "ממש 

וצרחתי עליה. צרחתי עליה נוראות".
"הגיע לה?", התעניינה רמה.

"לא, זה בדיוק העניין! היא ממש אומללה מאפרת בתקופה 
האחרונה. אפרת מוציאה עליה את כל התסכולים שהיא לא 
מספיקה לשפוך עלינו, ויעל סופגת הכול. ובנוסף לזה, אפרת 
מקבלת מאיתנו הכי הרבה תשומת לב, רק כדי להשתיק את 

הצרחות שלה".
"אז טעית", סיכמה רמה. "ומה עשית עם זה?"

בלעתי את רוקי וחשבתי על הרגע שבו הלילה הסתיר ממני 
את עיניה של הבכורה שלי. 

היא שכבה כשפניה אל הקיר ולא הביטה בי כשכיסיתי אותה.
הנחתי בזהירות יד על שרוול הפיז'מה שלה, והיא קיפלה את 

ידה והרחיקה אותה ממני.
צפיתי בה רגע, בדרך שבה רפרפו הריסים שלה והטילו צל 

על לחייה, ובשפתיים שלה שהיו מהודקות זו לזו.
ופתאום קלטתי שאמא שלי הגיעה גם אל הבית שלה.

היה  זה  כמובן.  זה,  את  ידעתי 
ברור מאליו.

הפעם  הייתה  זאת  אבל 
זה  מה  שתהיתי  הראשונה 

באמת עשה ליעלי.
מעוצבן  רפי  מתגוננת,  אני 
עשה  זה  מה  צורחת.  ואפרת 

לגדולה שלי?
צעקתי  הספיק,  לא  זה  וכאילו 
בחשכה  אני.  גם  אתמול  עליה 
הלסת  את  לראות  יכולתי 
כשצעקתי,  שנשמטה  שלה 
ידיה  ואת  המהיר  המצמוץ  את 
שעטפו את עצמה הרחק ממני.
"סליחה", לחשתי, ועפעפיה נעו 
שצעקתי,  "סליחה  יותר.  מהר 
הייתי  פשוט...  אני  יעלוש. 
לך.  הגיע  לא  וזה  מדי,  לחוצה 
לא  אבל  בך,  שאגער  לך  הגיע 

הגיעו לך צעקות כאלה".
אבל  עדיין,  נעה  לא  היא 
קצת,  התרככו  שלה  השפתיים 

יכולתי לראות.

"ביקשתי ממנה סליחה", אמרתי עכשיו לרמה. "אמרתי לה 
שטעיתי".

"אז טעיתי", הגיבה רמה ביובש. "את לא סתם אמא טובה, 
את אמא מושלמת".

הלב שלי הלם לקראת המילים שרציתי כל כך להאמין בהן.
פגעה  שלי  המתנופפת  היד  טעות",  הייתה  זאת  אולי  "אבל 
בארון הפתוח, אבל בקושי הרגשתי בה. "אולי לא הייתי צריכה 
אימפולסיביות  סתם  הן  שלי  שהצעקות  הרגשה  לה  לתת 

וחסרות מחשבה. אולי ככה לימדתי אותה גם להתעצ..."
"די", הקול של רמה הקפיץ אותי. "למה עשית את זה, פרי? 
למה ביקשת ממנה סליחה? כי חשבת על הכבוד שלך? על 
איך היא תעריך אותך יותר? איך הדמות שלך כאמא תצטייר 

הכי טוב?"
ואיך  שנפשקו,  שלה  המהודקות  השפתיים  על  חשבתי 

הרגשתי אחר כך, והנדתי בראשי לשלילה.
זה, מה  וזה, בדיוק  טוב.  כי רצית שיהיה לה  זה  "עשית את 

שהופך אותך לאמא מושלמת. בדיוק בגלל זה את לא..."
ידעתי על איזו מילה היא ויתרה. ידעתי מה היא לא אמרה. 

ודווקא בגלל זה, אמרתי את השם שהיא לא התכוונה אליו.
"מריטה", לאטתי. "בגלל זה אני לא מריטה, נכון?"

 סבון ייחודי בשילוב תמונה ואיחול במגוון צבעים ניחוחות וצורות 
בהתאמה אישית גם בתוספת לדים

מתאים למגוון אירועים וחוויות:
תינוק נולד  יום הולדת  חגים  יום נישואין  מוסדות 

מזכרת מאירוע?

רוצים להפתיע את סבתא?

S a b o n b o n 1 0 0@ gma i l . c om
www.sabonbon.co. i l  |  052-76-79-363

מתנת יום הולדת?

סבונבון
רואים שהפתעת!
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טיפים למעבר דירה
כשהתחלתי לערוך את הטיפים הרבים ששלחתן, הצטערתי שלא ראיתי 

אותם לפני שעברנו דירה בעצמנו לפני כחודשיים, אבל אני שמחה שלפחות 
אתן תוכלו ליהנות מהם כשתעמדו לפני מעבר דירה או שיפוץ.

מוגשים לפניך טיפים רבים למעבר דירה שיהפכו אותו לקל הרבה יותר.
הטיפים לשיפוץ יתפרסמו בעז"ה בגיליון הבא

הבמה שלך  |   המדור שלכן
הזוכה בשובר 

להדפסת תמונה על עץ 
מבית 'פיקצ'ר פרפקט' 

בשווי 200 ₪ היא:
miri.fro    .מירי ש

משימת השבוע
כמדי שנה, גם השנה אנחנו מפיקים לכן אי"ה מוסף חנוכה מושקע.

השנה שמנו דגש על הילדים שיוצאים לחופש בימי החנוכה ומחפשים 
תעסוקה, בעוד רוב האימהות עובדות...

שלחי רעיונות למשחקים, יצירות והפעלות לילדים לכתובת:
office@hafsakatcaffe.co.il 

בין השולחות יוגרלו ספרים ומשחקים לילדים.
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מעבר לפריפריה
עוברים מעיר מרכזית לאחת הפריפריות? הדבר שנראה קל 
ביותר הוא לנסוע לפריפריה מספר פעמים קודם המעבר, 
לרכוש דירה מתאימה ולהגיע ישירות לדירה שלכם, בעז"ה.

נראה קל, אבל לא תמיד חכם.
כל עוד אינכם בני העיר – אינכם מכירים את המחירים, את 
הכשלים  את  המסוים,  באזור  למגורים  המסוימים  הצרכים 
המצויים בדירות בעיר, את סגנון השכנים שהייתם חפצים 
'לקנות' לעצמכם, את המיקום ואת קרבת המקום לתחנות, 

לצרכניות ועוד.
מניסיון )הפוך, לצערי( – הדרך המומלצת ביותר היא לשכור 
דירה לחצי שנה )אמנם כסף כפול של הובלה, אבל מאום 
במחצית  המשכנתא  לקיחת  את  תידחו  אם  מזה  יותר  לא 
השנה(. בזמן הזה תהיו על תקן חוקרים ובודקים, תמששו 
ותבקרו  תטיילו  האוכלוסייה,  ואת  הצביון  את  הדופק,  את 
בכל האזורים ובס"ד – תחליטו עם הרבה תפילות ובקשה 

לסיוע משמים.

חיפוש דירה
בתור אחת שבילדותה עברה 8 דירות ובתור נשואה במשך 
אשמח   – דירות  בשלוש  כבר  שהתגוררה  וחצי  שנתיים 

לחלוק מניסיוני.
לביטחון  שזקוקים  טיפוסים  יש  אופי.  של  ענין  זה  לדעתי, 
שנותנת הדירה שלהם והם יעדיפו לחיות כל חייהם באותה 
הדירה אפילו אם יש בה חסרונות שמציקים. הפחד מלעזוב 

את המוכר משאיר אותם במקום.
אני מהזן השני, שנהנה לגוון ולעבור דירה. בשבילי זו חוויה 
הבית,  פני  לרענון  חדשות,  להיכרויות  הזדמנויות  המון  עם 

להתחדשות ולגיוון.
נהדרת, אם  חוויה  גם  שזו   – דירה  בלחפש  מתחיל  זה 

מסתכלים עליה כך.
לי  שנראות  הדירות  את  בה  וכותבת  טבלה  מכינה  אני 
מתאימות בבסיס, בנתונים שעליהם אין פשרות )כמו מספר 
הטבלה  בעיתון.  מהמדור  לשכירות(  סף  מחיר  או  חדרים 
מחולקת לעמודות של: קומה, רחוב, מחיר, מרפסת, מ"ר, 

ריהוט, מספר טלפון וכולי. 
בכמה  לבקר  שאוכל  כך  הדירות  בעלי  עם  מתאמת  אני 

דירות בערב אחד, ויוצאת עם בעלי לסיבוב.
ובבית  לי בדירה  אני רושמת שאלות, מצלמת מה שנראה 

דנים על מעלות וחסרונות של כל דירה.

אריזות
התחילי לארוז כחודש לפני המעבר, כל יום מעט. התחילי 
בדברים שלא תשתמשי בהם כמו תחפושות, קישוטי סוכה, 
בגדים מעונה אחרת, כלי מטבח שלא בשימוש. שבוע לפני 
הדרוש  את  השאירי  רק  הכול,  לארוז  תוכלי  כבר  המעבר 
– אכלו  בו  וחגגי  נצלי את השבוע האחרון  לשבוע האחרון. 
כדי  שאפשר  מה  ועשו  מוכן  אוכל  קנו  פעמיים,  חד  בכלים 

להקל.
השתדלי   – התחדשות  והרגשת  טובה  תחושה  לתת  *כדי 

לנקות כל דבר שנארז. לכן צריך להתחיל חודש מראש.
*נצלי את ההזדמנות וזרקי כל מה שלא השתמשת בו יותר 

משנה.
*פנקי את עצמך בכמה אביזרים לבית שתמיד רצית. עכשיו 

ההזדמנות.
 

אריזה בתשלום
אריזת דירה היא עבודה מתישה שלוקחת זמן רב ואנרגיה.

אפשר לחסוך אותה ולתת לחברת הובלה לארוז בשבילכם.
ואורזים הכול בצורה  יום המעבר  הם באים מוקדם בבוקר 

מקצועית במחיר של כ-700 שקלים בלבד.
זה חוסך מאמץ רב, ביטול תורה, ימי חופשה ועוד.

אריזה ב'בלות'
כגון  מועט  ומשקל  רב  נפח  בעלי  רבים  חפצים  יש  בבית 
לצורך  וכדומה.  במבה  בקרטון,  מגבעת  פוך,  שמיכות 
'בלה'  שקיות  בניה  לחומרי  בחנויות  לרכוש  ניתן  אריזתם 
)שקיות פלסטיק גדולות, בגודל 90 ס"מ רבוע בערך. מחירן 
לארוז  ובתוכן  בנין(,  לפסולת  המיועדות  והן   ₪  10-15 הוא 

את הדברים הגדולים.
לראות  ונוכחתי  כאלה  שקיות   10 קניתי  דירה  כשעברתי 

שהפינוי שלהן הרבה יותר מהיר.

ניקיון
ברגע שמקבלים את המפתח לדירה – כדאי להזמין מנקה 
מראש  לנקות  חשוב  הדירה.  במצב  תלוי  ניקיון,  חברת  או 
את  לפרק  תוכלי  שמיד  כדי  המטבח,  ארונות  את  בעיקר 

הדברים ולא לבזבז זמן בניקיון ארונות תוך כדי פירוק.

פירוק ארגזים
את  שמסיימים  עד  הארגזים  כל  את  אחת  בפינה  לרכז 
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להגיע  חודשים  כמה  שלוקח  ארגזים  יש  תמיד  פירוק. 
אליהם, אז כדאי שלא יעמדו בכל פינה וחור.

אריזה לזו"צים
ולאלה  פריטים  הרבה  להם  שאין  לזו"צים  בעיקר  טיפ 
שעוברים מ/לקומות גבוהות בלי מעלית ובלי חברת הובלה:

מאחסנים את כל הפריטים בארגזים קטנים. 
היתרונות משמעותיים מאוד – באריזה, בסחיבת הארגזים 
הארגזים  ובפירוק  יחד(  כמה  לקחת  ואפשר  כבדים  )לא 

בדירה החדשה )אין כמו לסיים עוד ארגז...(

ארגון מראש
את  לסדר  כיצד  ומחשבה  זמן  הקדישי  החדשה  בדירה 
התכולה בארונות כך שיהיה לך נוח ונעים יותר. נסי להיזכר 
מה היה לא נוח בדירה הקודמת. לפעמים תכולה של מדף 
להחליף  וצריך  אחר,  מדף  מתכולת  יותר  שימושית  גבוה 

ביניהם.
חשבי מראש היכן תרצי למקם כל פריט. 

אם תחליטי שאת מסדרת ללא מחשבה, עד שיהיה לך זמן 
לארגן מחדש – תראי שבסוף נשארים עם הסדר הראשוני. 

בדוק!

אריזת ארון ספרים
שעברו  וארונות  הספרים  ארון  את  צילמנו  האריזה  לפני 
לאחר  המדפים  סידור  על  להקל  כדי  החדש,  לבית  איתנו 

המעבר.
את ספרי הקודש ארזנו בניילון נצמד תעשייתי ולא בקרטון.

קדושת  על  לשמור  כדי  המעבר  בעת  זיהוי  על  מקל  זה 
הספרים )שלא יניחו הפוך ושלא ינהגו בהם מנהג ביזיון(.

הובלה בשעה מוקדמת
עם  הגיע  הוא  בוקר.  לפנות  דירות  שמעביר  מוביל  הזמנו 
מעלית  תפס  לא  כך  בבוקר,  לחמש  ברבע  עובדים  כמה 
לשום שכן, הבית לא היה בתצוגה לכל השכנים והכי חשוב 
החדש,  בבית  הדברים  כל  עם  היינו  כבר   7:15 בשעה   –
ארונות  הרכיב  המוביל  של  הנגר  ללימודים,  הלכו  הילדים 

ועד שהילדים חזרו אחר הצהריים כבר היה לנו 'בית'.

ערכת חירום
ארזנו 'ערכת חירום' למעבר – קומקום, סוכר, קפה, מים, 

עם  שלחנו  ולא  בעצמנו  לקחנו  אלו  דברים  וכולי.  כוסות 
המובילים.

כלים שבירים
את  לארוז  צריך  מקרה  בכל  במגבות.  שבירים  כלים  עטפו 
המגבות, וכך תרוויחו כלים עטופים היטב ומוגנים משבירה.

1,2,3
מלבד הכיתוב של תכולת הארגז, את כל הארגזים מספרנו 

מ-1 עד 3
שבשימוש  חפצים  )כמו  ביותר  הדחוף  הוא   1 כשמספר 

יומיומי – קנקן חלב, כוסות וכולי(,
ו-3 – לא דחוף )כלי פסח או בגדי קיץ בחורף, ולהיפך...(

כשהגענו לדירה חילקנו מיד את הקרטונים לכל חדר ואח"כ 
פתחנו את הקרטונים של מספר 1. כשסיימנו עם מספר 1, 

עברנו לפחות דחוף אך שימושי – מספר 2 ולבסוף ל-3.

כיתוב מחושב
את כל הכיתוב של תכולת הארגז עשינו באותו צבע לורד 

)שחור( והכיתוב 'שביר' בצבע בולט אחיד אחר )אדום(.
כך הכיתוב 'שביר' בולט יותר לעין.

שיתוף הילדים
אנחנו עומדים בעז"ה לפני מעבר דירה,

 – שאפשר  מה  בכל  הילדים  את  לשתף  הוא  שלי  והטיפ 
בחלומות, בתכנונים, בדמיונות...

החדש  אל  והקבוע  מהמוכר  לעבור  קשה  רגישים  לילדים 
לו  המתאים  החלק  את  ילד  לכל  לתת  וכדאי  והמפתיע, 

במעבר.
לצייר איך נציב את הרהיטים בבית החדש. 

למדוד ב'מטר' מה גודל המדף שלו בארון ואיזה גודל יהיה 
המדף בארון החדש.

להציע באיזה גוון תהיה דלת החדר.
 

שקיות לרגע האחרון
בחנויות  קשיח,  ניילון   – מרפיה  ענקיות  שקיות  רוכשים 

הסטוקים למיניהן, בטמבור או ברשתות המזון.
כבר  ההובלה  כשחברת  האחרון,  ברגע  תמיד  אבל  תמיד, 
הגיעה – מוצאים פתאום בכל מיני פינות חפצים שלא נארזו 

ודברים של הרגע האחרון.
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זורקים הכול לתוך שקית כזאת והכול נהיה קל יותר.

פיקוח על ההובלה
חשוב להיות נוכחים בשעת ההעברה, כשהמובילים מניחים 
לקיר,  צמוד  והארגזים  הריהוט  את  שיניחו   – הדברים  את 

במקום המדויק שתכננתם.
החדר  באמצע  הכול  מניחים  הם  לידם  נמצאים  לא  אם 

וחבל.

הפסקת אוכל
ממרחים,  עם  פיתות  חבילת  ההובלה  לאנשי  קנינו  אנחנו 
פחות  הם  ככה  העבודה,  באמצע  שיאכלו   – וכולי  שתיה 

עצבניים ועובדים טוב יותר.

מיני פסח
לא  וכך  פסח'  'מיני  לעשות  כדי  האריזות  זמן  את  נצלו 

תעבירו דברים שאין לכם צורך בהם )חוסך קרטונים(.
סכמו עם המובילים ב'רחל בתך הקטנה' על כל פרט ופרט, 

ושהכול יהיה כתוב בחוזה.

ארגז גדול
של  ארגז  שמרנו  )אנחנו  במיוחד  גדול  אחד  ארגז  שמרו 
את  המעבר  בבוקר  תכניסו  שאליו  מזוודה,  או  מקפיא( 
כשהילדים  בלילה,  ופיג'מות.  נוכחי  שבשימוש  המיטה  כלי 
הפיג'מה,   + המתאים  הסט  את  שלפו  לשם,  גשו  יתעייפו, 
ותוך 5 דקות הילד כבר יוכל לישון על כלי המיטה המוכרים 

לו.

אריזה לנופש
כדאי לארוז קופסה או מזוודה שיכילו את כל מה שתצטרכו 
מטבח  כלי   – הדירה  מעבר  לאחר  הראשונים  ליום-יומיים 
בסיסיים, סט בגדים לכל אחד מהמשפחה, כלי רחצה וכולי. 
לא להגזים בכמות החפצים שמכניסים לקופסה הזאת. כל 
הרעיון הוא שזה הדבר הראשון שמפרקים כשמגיעים לבית 
בבית  הראשון  היום  את  'לשרוד'  אפשרות  יש  כך  החדש. 
הארגזים  כל  את  לפתוח  צורך  שיהיה  בלי  בקלות,  החדש 
שיש  לפני  עוד  חיוני,  פריט  אחרי  בחיפוש  בהם  ולחטט 

אנרגיות ופנאי לפרק את הכול בצורה יסודית.

ניילון נצמד
איך עד היום העברתם את הבגדים שלכם דירה? הכנסתם 
לארגזים? ואז הכול בפנים התבלגן ובדירה החדשה הייתם 

צריכים לשבת שעות ולקפל מחדש?
לא עוד!

כל שעליכם לעשות הוא להצטייד בניילון נצמד )עדיף עבה, 
בניילון  לעטוף  בגדים  ערימת  וכל  פשוט(  גם  אפשר  אבל 
תרצו  )לא  הבגדים  ניקיון  על  וגם  הסדר  על  שומר  נצמד. 

שריחות הקרטונים יעברו לבגדים(.
כך, כשתגיעו לבית החדש, כל שעליכם לעשות יהיה לקלף 

את הניילון ולהניח את הערמה בארון.
מה שטוב יותר – בגדים שאין לכם צורך בהם כלל )הילדים 
העונה  של  ובגדים  למשל(  להעביר,  למי  עדיין  ואין  גדלו 
עליונים/במחסן,  במדפים  אחסנו   – הגיעה  לא  שעדיין 

כשהם עטופים בניילון.
אני עושה את זה גם בלי קשר למעבר דירה. אחרי כל עונה, 
הבא  לילד  לשמור  רוצה  ואני  בהם  צורך  לי  שאין  הבגדים 
פרטי  את  ארטליין  בלורד  כותבת  נצמד,  בניילון  עוטפת   –

התכולה ו-הופ, ל'גניזה'.

תעסוקה לילדים
בארגזים  מלא  הבית  דירה,  העברת  של  הראשונים  בימים 
מנסה  את  מעש.  בחוסר  החדרים  בין  משוטטים  והילדים 

להספיק דברים שאת סופם ממש לא רואים.

פתחי שולחן 'כתר' באחד מהחדרים )שבטח עדיין ריקים(, 
תעסוקה  של  שעות  והנה  התחפושות  ארגז  את  עליו  שפכי 

לקטנטנים, ואת יכולה לפתוח ארגזים במרץ...

חפצי ערך
אם יש לכם משהו בעל ערך – רהיט/ מכשיר חשמלי או חפץ 

שאתם רוצים לשמור 
עליו – ארזו אותו בניילון נצמד שמיועד לאריזות )הכחול(.

אל תסתמכו על חברת ההובלות, הם לא ממהרים לעטוף 
כל דבר.

עשו את העבודה ותחסכו אחר כך הרבה עוגמת נפש.
בעצמכם  אותו  קחו   – שביר  או  יקר  במשהו  מדובר  אם 

לדירה החדשה.
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מדבקות צבעוניות
חדר  לכל  גדולות.  צבעוניות  מדבקות  יצירה  בחנות  קנו 

בבית בחרו צבע שונה.
על כל ארגז הדביקו מדבקה בצבע המתאים לחדר שאליו 

הארגז צריך להגיע )בכל פינה, כדי שיראו מכל כיוון(.
המדבקה  את  החדרים  דלתות  על  תלו  החדשה  בדירה 
בצבע המתאים, כך המובילים ידעו לאיזה חדר להכניס כל 

ארגז.

מספור ארגזים
רשמו מספר על כל ארגז, החל מהספרה 1 והלאה.

בדף ערכו רשימה של מספרי הארגזים וליד כל מספר כתבו 
את תכולת הארגז.

המקרא  לדף  לגשת  תוכלו  מסוים,  חפץ  כשתצטרכו  כך, 
ולבדוק באיזה ארגז החפץ מאוחסן.

מנויה משתפת 
עברנו דירה באמצע שנת הלימודים לשכונה אחרת, חודש 
אחרי שחזרתי מחופשת לידה. בגלל המרחק הייתי צריכה 

להעביר את הילדים למוסדות לימוד חדשים. 
להתנהל  איך  ורעיונות  טיפים  לקבלת  אליו  שפניתי  מי  כל 
בצורה נבונה בחלק הרגשי בתקופה שקדמה למעבר – רק 
קטנים?  תינוקות  עם  עכשיו?  לעבור  למה  תמיהה:  הביע 
הילדים  על  מההשפעה  מפחדת  לא  את  שנה?  באמצע 

שלך? 
תכל'ס – לא הייתה לי ברירה אחרת! הודו לד'!

החלטתי  טיפים,  לחלוק  הבקשה  את  כשראיתי  עכשיו,  לכן 
יש  שבעקבות המעבר הזה – שהיה בס"ד מוצלח מאוד – 

לי מה לומר :

החלק המעשי: 
מזוודות!  של  בגודל  לא  ענקיים!  לא   – קרטונים  איסוף   .1
העברה  בעת  הארגז  שלמות  שמירת  על  מקשה  הגודל 
ועלינו בזמן הפירוק. עדיף קרטונים בינוניים ומטה. אפשר 
ספרים,  חנויות  ליד  או  המכולת  חנויות  ליד  בעיקר  למצוא 
7 בערב – השעה שבה מרוקנים בעלי החנויות את  בשעה 

הקרטונים. 
מי שלא  גדולה מבפנים.  ניילון  כל קרטון בשקית  ריפוד   .2
רוצה לראות קרטונים רגע אחרי שנכנסה לדירה החדשה – 
יכולה פשוט לשלוף את שקית הניילון, להכניס לארון ולזרוק 

את הקרטון החוצה.
3. חלוקה פנימית – גם ע"י שקיות ניילון, אבל קטנות יותר. 

בתוך קרטון בגדי תינוקות – שקית לחורף ושקית לקיץ.
4. סימון חיצוני א – לכתוב כל פריט מבחוץ בלי להתייאש, 

בלורד ארטליין עבה.
מסקינטייפ  עם  הרמטית  סגירה  לאחר   – ב  חיצוני  סימון 
משובח – להדביק על כל ארגז דבק סלוטייפ צבעוני שעליו 
רשום חלוקה לחדרים )אפשר לקנות מוכן בחנויות המקס(. 
בבית:  בסיסיים  חדרים  ל-4  בסיסיים  צבעים   4 על  לי  ידוע 
עוד  להשיג  אפשר  ילדים.  וחדר  שינה  חדר  סלון,  מטבח, 

צבעים בחנויות יצירה.
חוסכים  שרבים  ושומעת  יודעת  אני   – הובלות  חברת   .5
ידידים ומשפחה שיעזרו  בחלק הזה דווקא ומסתמכים על 
עם השינוע. אין לכם מושג כמה כאב ראש זה חסך לנו. ב-7 
דלת  ממפתן  יצאו  הם   11 ובשעה  הגיעה  החברה  בבוקר 
ביתנו החדש ואפילו השאירו מתנה צנועה: שטיח לכניסה:( 
גם  עליו  נכתוב  ולכן  הרגשי  לחלק  גם  מתאים  הזה  הטיפ 

שם:((
ובחורות  6. לא להתבייש לבקש עזרה מהמשפחה. נערות 
יכולות בכיף להטות שכם. לא מדובר על שעות ארוכות ועם 
גיסות,  )אחייניות,  המון.  להקל  יכולות  הן  מדויקת  הכוונה 

אחיות – למי שיש(.

החלק הרגשי:
1. להפוך את המעבר לחוויה: ללכת עם הילדים לראות את 

הדירה ולתאר להם איך יראה הבית אחרי המעבר.
הגן/ למבנה  ללכת  חדש:  לימודים  למוסד  עוברים  אם   .2
המקום  עם  היכרות  ולערוך  המעבר  לפני  כשבוע  בי"ס 

והצוות. הם בוודאי יהיו נחמדים מאוד! 
המעבר  לפני  לבקר  ללכת  אחר:  לאזור  עוברים  אם   .3

בגינות/פארקים ואפילו בחנות המכולת בסביבה.
בעצמם  להכניס  לילדים  להציע  אפשר  האריזה  בזמן   .4
מהם  הרחוקים  חפצים  תחילה  לקרטונים,  חפצים  מעט 
עליהם  להכביד  לא  )כמובן,  אחסון  קופסאות  כמו  רגשית 
ילדים  על  מדובר  כן  אם  אלא  והותר.  די  הוא  קרטון  חצי   –
ובהתקרב  לאט  לאט  לעזור(.  ויכולים  שחפצים  גדולים 
הזמן להציע להם להכניס בעצמם חפצים קרובים אליהם 
'הולכים  שהחפצים  להם  ולומר  וספרונים,  צעצועים  כמו 
יקומו  ימים הם  לישון' עכשיו בתוך הקרטון עד שעוד כמה 

בהפתעה – שאנחנו עושים להם, כמובן – בבית החדש.
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קטנה  לתוכנית  נהדר  רעיון  במוחי  עלה  נפלאה  בס"ד   .5
לכמה  קראתי  המעבר:  לפני  יום  לחברות  פרידה  ומסיבה 
צלחות  השולחן  על  הכנתי  הגדולה.  בתי  של  הגן  מחברות 
וסוכריות,  ביסלי  מתוקה,  במבה  במבה,  כמו  ממתקים  עם 
קרטונים  כמה  וכמובן  פעמיות  חד  כפפות  ולורדים,  דפים 
ריקים. לא להיבהל. פשוט לעשות את זה ככה 'על הבלגן' 

– חצי שעה וזהו.
א( כל ילדה קיבלה דף חלק ולורד ושרטטה את כף ידה על 
הדף. אח"כ כתבנו שלום. שאלתי אותן: למי אומרים שלום? 

למה? שלום לילדה, שלום לבית הישן )בהדגשה(. 
ב( אח"כ הכנסנו ידיים לכפפות, עשינו 'כיפים' ושלום, נתנו 

ידיים ועשינו מעגל, רקדנו וצחקנו.
ג( מילאנו את הכפפות בממתקים – שלום מתוק וכיף!

מהחדר,  יצאה  אחת  ילדה  הריקים.  בארגזים  שיחקנו  ד( 
שיצאה  מי  מלמעלה.  קצת  סגרנו  לארגז,  נכנסה  ילדה 

מהחדר חזרה אליו וניסתה לנחש מי בפנים?
הילדות נהנו כל כך עד שאמרו לילדים שלי: כיף לכם שאתם 
עוברים דירה... היו גם ילדות מתוקות שהביאו מתנה קטנה 

שחיממה כל כך את לב הילדה. 
בלילה  בהסברה  מתחיל  כמובן,  המעבר:  יום  ניהול   .6
שעוד  להם  ואמרנו  הולבשו  ב-6:45,  קמו  הילדים  שלפני. 
לראות  ונהנו  לקראתם  שמחו  הם  הסבלים.  מגיעים  מעט 
אותם מתחילים להזיז עניינים – עד שבע וחצי, אז הוצאתי 

את כולם למוסדות הלימוד בליווי אישי שלי. סיפרתי להם 
החדש.  לבית  וניסע  אותם  לקחת  אבוא  אני  שבצהריים 
כבר  הכול  כמעט  בס"ד.  מאורגן,  לבית  חזרו  הם  בצהריים 
היה בפנים. על השולחן חיכתה להם ארוחת צהריים קנויה.

7. למחרת ירדנו לאחת השכנות שיש לה ילדים בגיל ילדיי 
והבאנו להם ממתק קטן להיכרות. אי אפשר להסביר כמה 
בבניין  ילדים  עוד  שיש  ראו  כשהם  הקטנים  על  ירד  רוגע 

החדש והגדול הזה, ואפשר להתיידד ולשחק איתם.
שבאזור  הגינות  לכל  הלכנו  הקרובה  התקופה  במהלך   .8
– עד שהגננת מהגן הקודם אמרה לי שהבת שלי כל היום 
מספרת על האזור הנפלא שאליו עברנו והאם יש שם באמת 
)לא היו המון אבל השתדלתי לעשות  גינות רבות כל כך... 

הרבה מהמעט(.
לכאורה,  המיותר,  הכסף  כל  על   – ההוצאות  בעניין   .9
חברת  כמו:  המעבר  ביום  שהוצאנו  חסכנים,  אנשים  בעיני 
פשוט  אנחנו   – וכדומה  לעצמנו  ושתיה  אוכל  ההובלות, 
באורח  החיים  אברכים  משפחת  אנחנו  גם  מצטערים!  לא 
המשכנתא?  מתוך  שקלים  מאות  כמה  זה  מה  אך  אופייני, 
שלווה  רוגע,  כמה  לנו?  חסך  זה  מיותר  ראש  כאב  כמה 
כשרגועים  לתאר.  אפשר  אי  לנו?  הביא  זה  ושמחה 
מקום  יש  ד'  קיים, בעזרת  הנ"ל  הפיזי-מינימלי  וכשהבסיס 

לשמחה, לאמונה ולביטחון בקב"ה.
10. והשאר והכול – יבוא ממילא בשפע מלמעלה!!!!

לפרטים
לחצי 
כאן
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אייס קפה | מלכי וולף
היום

ת 
 א

לך
ענן 

קריקטורה שתר

יש לך טיפ  מעניין ושימושי בכל נושא שהוא? 
office@hafsakatcaffe.co.il     :נשמח שתשלחי לנו ל

הטיפ המוצלח ביותר יתפרסם  ויזכה את השולחת בשובר לקפה ומאפה. 

ניקוי כלי כסף ללא מאמץ

לוקחים קערה, שמים נייר כסף בתחתיתה, שופכים מים רותחים, שמים 

2-3 כפות סודה לשתייה ועוד 2-3 כפות מלח דק. 

משרים את כלי הכסף מספר דקות, מוציאים, מנגבים היטב והם 

פשוט מבריקים!

לכם כלי כסף מצופים בלק נגד השחרה – טיפ זה אינו 
אם יש 

ד לכם, שכן המים הרותחים יפגעו בחומר הציפוי.
מיוע

מאת: יפית צייג

טיפה'לה    
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מצרכים:
300 גרם עלי בייבי

200 גרם עדשים שחורות
קישוא 

6-7 צנוניות 
2-3 ענפי בצל ירוק

1/2 בצל סגול – לבחירה
סלק קטן מגורר – לבחירה

250 גרם לאבנה מוכן
או 500 גרם יוגורט עיזים + כפית מלח

50 גרם תבלין זעתר
חופן אגוזי מלך

חופן צנוברים
חופן חמוציות

חופן גרעיני חמנייה מקולפים
חופן גרעיני דלעת מקולפים

מיץ לימון 
מלח ופלפל גרוס

מעט שמן

אופן ההכנה:
1.  מבשלים את העדשים עד ריכוך קל, 

מסננים ומצננים.
2.  פורסים את הקישוא ומטגנים.

לפרוסות  הצנוניות  את  פורסים    .3
דקיקות, קוצצים את הבצל הירוק והבצל 

הסגול.
4.  משתמשים בלאבנה מוכן או מכינים: 
בד  חיתול  מעל  היוגורט  את  יוצקים 
המונח על מסננת, מערבבים עם המלח, 
בחוץ  ומשאירים  החיתול  את  סוגרים 

להגרת הנוזלים כל הלילה.
עמוקה.  בצלחת  הזעתר  את  מפזרים 
 2 בעזרת  מהלאבנה  כדורים  מכינים 
זילוף,  משקית  זילוף  ע"י  או  כפיות 
מניחים על הזעתר ומצפים את הכדורים 

היטב תוך כדי יצירת צורת כדור.
גדולה  בקערה  הסלט:  את  מרכיבים    .5
העדשים,  הבייבי,  עלי  את  מניחים 
והקישואים,  הצנוניות  הבצלים, 
את  מעל  מפזרים  הכול.  מערבבים 
הפיצוחים, מתבלים לפני ההגשה במעט 
מסדרים  פלפל.  מלח,  לימון,  מיץ  שמן, 
מעל הסלט את כדורי הלאבנה ומגישים.

סלט עלי בייבי, עדשים 
וכדורי לאבנה בזעתר

סלט בשילוב טעמים ים תיכוני. בתוספת 
לחם כוסמין או קמח מלא, מכיל את כל 
אבות המזון ומהווה ארוחה מושלמת מזינה.

קציפה
ציפי כהן

צילום וסטיילינג: שושי סירקיס

  Taster's Choice
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מצרכים:

תפוחי אדמה בינוניים כמספר הסועדים
קופסה פטריות שמפיניון

2 כפות גדושות חמאה
2 כפות קמח

250 מ"ל שמנת מתוקה )לא ממותקת( 
לבישול

250 מ"ל חלב
מלח, פלפל גרוס

אגוז מוסקט 
להגשה:

גבינה צהובה – לבחירה
בצל ירוק

אופן ההכנה:

בנייר  האדמה  תפוחי  את  עוטפים   .1
כשעה  גבוה  בחום  בתנור  ואופים  כסף 
לפחות, עד שתפוחי האדמה מתרככים. 
7-15 דקות  או דוקרים ואופים במיקרוגל 

עד לריכוך, תלוי בגודל תפוח האדמה.
2.  בינתיים מכינים את הרוטב: מחממים 
מטגנים  קטן,  בסיר  שמן  או  חמאה  מעט 

את הפטריות ומעבירים לקערה.
את  ממיסים  רביכה:  מכינים    .3
החמאה, מוסיפים את הקמח ומערבבים 
שהבלילה  עד  נמוכה  אש  על  ברציפות 
החלב  את  מוסיפים  ומסמיכה.  מזהיבה 
לרתיחה.  מביאים  היטב.  ומערבבים 
כשהחלב  גושים.  למניעת  לערבב  חשוב 
והשמנת,  הפטריות  את  מוסיפים  רותח, 
מתבלים  הזמן,  כל  לערבב  ממשיכים 

ומכבים את האש.
4.  חוצים את תפוח האדמה ל-2 או ל-4, 
במרכז  הפטריות  עם  הרוטב  את  יוצקים 

בכמות נדיבה.
מגוררת  צהובה  גבינה  לפזר  ניתן    .5
להקרמה.  דקות   5 בתנור  ולחמם 

מפזרים בצל ירוק ומגישים מיד.

תפו"א אפוי במלית 
פטריות ובשמל מוקרם

מנה קלאסית נוסטלגית מהירה להכנה.
ניתן לאפות את תפוחי האדמה עטופים בנייר 
כסף בתנור, או לקצר תהליכים במיקרוגל 

הביתי )כמובן ללא נייר כסף(. חשוב לדקור 
את קליפת תפוחי האדמה בעזרת מזלג כדי 
לאפשר לאדים לצאת בצורה מבוקרת ולמנוע 

פיצוץ של הקליפה.
כשתפוח האדמה מתרכך, חוצים אותו במרכז 

וממלאים במלית הרצויה.
תוכלו להיות יצירתיים ולגוון במילויים. את 

הפטריות להחליף בירקות אחרים, את הבשמל 
להחליף בגבינה צהובה וכדומה ואפילו 

להחליף את תפוח האדמה בבטטה.
לחילופין, ניתן לחתוך לקוביות, לסדר בתבנית, 
לצקת את הרוטב עם הפטריות ואפילו לפזר 
גבינה צהובה מגוררת ולאפות שוב להקרמה.
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מצרכים:
שקשוקה תרד

שמן זית או קנולה לטיגון
מארז תרד טרי שטוף וקצוץ

בצל קצוץ
שן שום קצוצה

מלח, פלפל שחור גרוס
מעט אגוז מוסקט טחון

כוס חלב או שמנת מתוקה, או חצי חצי
בייבי מוצרלה או גבינה אחרת 

)בולגרית, פטה, צפתית, עיזים וכדומה(
ביצים לפי מספר הסועדים

שקשוקה פטריות:
שמן זית או קנולה לטיגון

4 סלסלות פטריות, רצוי מסוגים שונים, 
נקיות ופרוסות לפרוסות או לרבעים

בצל קצוץ
מלח ופלפל שחור גרוס

כוס יין אדום יבש או חלב או שמנת 
מתוקה

ביצים לפי מספר הסועדים
גליל גבינת עיזים או גבינה אחרת 
)מוצרלה, בולגרית, פטה, צפתית 

וכדומה(

אופן ההכנה:
את  מטגנים  במחבת,  שמן  מחממים    .1
או  התרד  את  מוסיפים  לריכוך,  הבצל 
הפטריות. מוסיפים תיבול ונוזלים )חלב, 
שמנת או יין(, מביאים לרתיחה ומתקנים 

תיבול. מבשלים כ-5 דקות.
ויוצקים  הביצים  עבור  גומות  יוצרים    .2
מפזרים  גומה.  בכל  שלמה  ביצה 
 3-5 ומבשלים  מכסים  גבינה,  מלמעלה 

דקות לפי המידה הרצויה.
פיתה,  או  לחם  עם  מיד  מגישים    .3

לספיגת הרוטב הטעים.
*לגיוון, ניתן לשלב תרד ופטריות יחד.

ולהגיש  הביצים  על  לוותר  ניתן   :2 גיוון 
גבינה  של  בשכבה  מוקרם  התרד  את 

צהובה מגוררת.
מכינים  מוקרם:  ותרד  תפו"א   :3 גיוון 
מתוקה,  שמנת  עם  תרד  שקשוקה 
תפו"א  בקוביות  הביצים  את  מחליפים 
צהובה  בגבינה  מכסים  מבושלים, 

מגוררת ואופים עד להקרמה. 

שקשוקה פטריות ותרד

אם אתם רוצים לגוון ולהפתיע, תמיד 
אפשר להכין שקשוקה. היא כבר 

מזמן יצאה מגבולות הגזרה הצפון 
אפריקאית, והיום אפשרויות השקשוקה 
אינסופיות! שקשוקה פטריות או תרד 
וגבינות – גיוון מפתיע לשקשוקה 

המוכרת, לסעודת מלווה מלכה מפנקת.
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מיד ליד | יד שנייה

לצורך פרסום במדור שלחו מייל לכתובת:
 yad2@hafsakatcaffe.co.il 

ניתן לשלוח לפרסום במדור זה תמונה אחת בלבד

למכירה 
מיקיאז  מאייל  מעולה  מברשת 
זמינה  שח   60 ב  באריזה  חדשה 
    0542313239 בנייד  יותר 

0548425101

למכירה 
ויוקרתית.  יפהפיה  בובה  עגלת 
במתנה  זכינו  באריזה,  חדשה 
גם  מתאים  למכור.  ומעוניינים 
 160 בורן.  ניו  לצילומי  לצלמות 
שח(   מ-200  יותר  )בחנות  ש"ח 

0548442113
naamasobel@gmail.com   או

למכירה 
 NINE WEST שחורות  נעלים 
חדשות  ס"מ   6 עקב   5.5 מידה 
מחיר:  אחת!  פעם  נלבשו  ממש! 

200 ש"ח  חני 054-84-20-600

להשכרה 
מידות  חציל  סגול  בצבע  שמלות 
קצר   10/8 ארוך   -  42,18,18,16

נלבשו פעם אחת. 
חני: 054-84-20-600 

למכירה 
מייקאפ של חברת גרליין איכותי! 
מספר O4N כהה חדש באריזה!! 
עקב  ונימכר  מאתר,  ניקנה 
ש"ח  ב-170  נימכר  בצבע.  טעות 
לפרטים-  ש"ח(   255 )בחנויות 

0583208077
למכירה 

עגלה של חברת JANE היוקרתית
מזרן,  טיולון,  אמבטיה,  כוללת: 
מתקפלת  לגשם  כיסוי  תיק, 
במחיר  מעולה  במצב  בקלות, 
לפרטים:  גמיש!  ש"ח   1200
במייל  או   0527177610

eti7177610@gmail.com

להשכרה 
יפהפיותתת  שמלות   8 של  סט 
ל-2   3-34 ,לגילאי:  הכחול  בגוון 
הגדולות בארוך, לילדות הקטנות 

קצר. לפרטים   053-3109458 

למכירה
טיטולים  חבילות   10 בירושלים 
חברת   ,XL גודל  למבוגרים, 
חבילה.     כל  ש"ח   45 נועם.  

0527627197

למכירה
מתאימה  אחת  בנים.  חליפות   2
מתאימה  אחת   2-3 בגיל  לילד 

לילד בערך בגיל 8 
Rh.levy11@gmail.com

למכירה
פאה של מירי לרנר נלבשה מעט 
מהממים  גוונים  מושקעת  מאד 
 2500 מחיר  גרוס  הרב  בהכשר 

גמיש לפרטים 0527611749

למכירה
V4 בצבע גינס  עגלת סטוקי דגם 
אמבטיה+מושב+תיק  אפור, 
מעולה,  במצב  תואם,  החתלה 
-גמיש,  שח   2500 ונקיה.  שמורה 

052-717-3390

להשכרה/למכירה
מידה  ומקורית,  מהממת  שמלה 
להריון  גם  מתאימה   38/40
רבה!!!  בהשקעה  נתפרה 
 8 0 0 ה ר י כ מ /6 0 0 ה ר כ ש ה ל

לפרטים 0527674941

35

לתוכן המדורים

mailto:yad2@hafsakatcaffe.co.il
mailto:yad2@hafsakatcaffe.co.il


למכירה משחק רגעים של קסם לחדוש 
ש"ח   100 ממש  כחדש  בזוגיות   הקשר 
ומשחק רגעים של קסם למתבגרים חדש! 

ב-150 ש"ח לפרטים 054-9462306
לחתונה  שמלות  סט  לשכור  מחפשת 
בצבע כהה. מידות 4,5,36,42,44 אשמח 
esti77565@gmail.com לתמונות ומחיר

מקרנציק  של  דיסקים  לקנות  מעונינת 
מלכות וקסברגר באידיש  0527651212

של  מקרנציק  של  דיסקים   15 למכירה 
היה  בעברית  וקסברגר  מלכות  חנות 

בשימוש  פעמים בודדות. 0527651212
למכירה עגלת בוגבו קמליון בסיס שחור 
נמכר  שחורה  שילדה  ג'ינס  אפור  גגון 
נוסף למשפחה. במצב  ילד  עקב הולדת 

מעולה!!! דינה 0504-122862
להריון  ערב  שמלת  לשכור  מחפשת 
ארוכה  עדיף   ,36-38 מידה   ,6-7 חודש 
 052-7121383 סביר.  במחיר  וכהה, 

lk121383@gmail.com
"מזל  חנויות  ברשת  זיכוי  למכירה 
לשנתיים  תקף  שח   299 בסכום  חזוט" 

לפרטים: 0526232388
למוצרי  בי  באגי  בחנות  זיכוי  למכירה 
תינוקות בביתר עילית ב10% הנחה. כל 

הקודם זוכה. לפרטים: 0527697793
 M  40 מידה  מבריק  קאפטן  למסירה 
קאפטן   .  39 מידה  דוגמא  עם  מכנס   .
שי  חלאטל   .  L  42 מידה  רויאל  פרחוני 
חלאטל   42 שאול  שי   .  40 מידה  שאול 
. קאפטן חלק ג'י אנד ג'י L 42 . קאפטן 
חלק ג'י אנד ג'י L 38 . נמצא בבני ברק 

0527655956

להשכרה/ מכירה
קטיפה בעליון, ובחצאית בד עשיר 
עם חרוזים ופייטים, גם מרשים גם 
עדין . מידה 38-40. יש 2 שמלות 
 - לפרטים  לקטנטנות.  תואמות 

etiberko@gmail.com

למכירה 
עם  ג'ינס  בצבע   B5 בוגבו  עגלה 
כחדשה  שמורה  כסופה  שלדה 

לפרטים 052713589

למכירה 
כשר  בלרס  משולב  תאי  דו  תנור 
לפני  נקנה  מצויין  עובד  למהדרין 
ש"ח   950 שמש  בבית  שנים   4

גמיש  052-7672559

למכירה 
בצבע  לאירוע  ילדות  שמלות 
פעם  נלבשו  זהב  בשילוב  תכלת 

אחת ב100 שח 0533187655

להשכרה
4 שמלות יפהפיות תואמות מידות 
להרחבה\ אפשרות   .38-44
הצרה. 2+ שמלות קצרות ילדות. 
בכתובת  תמונות  לקבל  אפשר 

chanichani555@gmail.com

להשכרה
סט של 7 שמלות ארוע מהממות. 
נתפרו   .36-44 במידות  לנשים 
שונות.  בדוגמאות  בדים  מאותם 
שמלות  שתי  ורוד-אפרסק.  צבע 
גם  )ניתנות  הריון  שמלות  הן 

להצרה(. 150 ש"ח לשמלה.
dvora920@gmail.com

למכירה
שמלה חגיגית מידה 42 עם פרחי 
נרו  מביאנקו  גדולים  מימד  תלת 
צבעי שחור לבן עלה בחנות 1500 
נוספות   תמונות   300 ב  נמכר 

במייל. בבני ברק 0527655956

למכירה
ה/נערה  לילדה  חורפית  שמלה 
מידה 42 של ננוש צבעי ורוד שחור 
100 שקל תמונות נוספות  במייל 

נמצא בבני ברק 0527655956

להשכרה
בגילאי  לילדות  שמלות   4 סט 
 70 ורוד-אפרסק.  בגוון   ,2-7
 )X3( וכן סט תואם  ש"ח לשמלה. 
חינם   ,0.5-1.5 גיל  לתינוקות 

בהשכרת שמלת ילדות/נשים.
dvora920@gmail.com
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רוצה לזכות 
במתנות לחנוכה לילדים?

שלחי רעיונות לפעילויות עם ילדים, יצירות או משחקים לימי 
חנוכה לכתובת

office@hafsakatcaffe.co.il 
בין השולחות יוגרלו ספרים ומשחקים לילדים.

 בגיליון האחרון )48( התפרסם טיפ על חימום אוכל בשבת.
לפני שאת מאמצת את הטיפ, בדקי את הענין מבחינה 

 הלכתית עם מורה הוראה.
בברכת שלא תצא מכשלה תחת ידינו. 

נותנת שירות  
בתחום האדריכלות, עיצוב בית או 

הום סטיילינג?

הכניסי את פרטייך 
בלחיצה כאן 

ואנו נפרסם אותם, בעז"ה.
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