סדר בחדר
מאת :חני בוסקילה
צילום :יעל ונעמי

לפני

החדר של דניאל.
שידות ומדפים עמוסים
לעייפה במאות פריטים
שנאגרו ללא שימוש

סוף עונת הבלגן
מחפשים שינוי בחיים? לפעמים זה מתחיל בסידור וארגון מחדש של הבית .לא
צריך להשקיע סכומי כסף מוגזמים ולא לחפש רעיונות במגזיני עיצוב יוקרתיים.
כל מה שצריך זה לפנות את החפצים המיותרים ,להזיז כמה רהיטים ולהוסיף
כמה פריטים .חני בוסקילה ,בעלת עסק לארגון וסידור בתים ,תגיע בכל חודש
למשפחה אחרת ותסייע לה לסדר את הבית  -ובכלל זה גם את החיים.
והחודש :סידור מחדש של חדר הילדים בבית משפחת הראל–עדן
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אחרי

החדר של דניאל .ספריה
ומדפים שמאכלסים
כל מה שצריך .וילונות
שמשרים אווירה נעימה

הבית מסודר
חני בוסקילה )בתמונה(,42 ,
נשואה לאבי ואם לשלושה ילדים,
אופיר )חמש עשרה( ,סתיו )תשע(
ותמיר )שנתיים וחצי( ,בעלת
העסק "הבית מסודר" ,עוסקת
מזה כחמש שנים בארגון ,סידור
ועיצוב בתים ועסקים" .בלגן הוא
תוצאה של לא מעט סיבות" ,היא
אומרת" .סביבת חיים מבולגנת
משליכה על הרבה תחומים בחיינו:
התנהלות המשפחה ,זוגיות ,חיי
חברה ,עסקים ,עבודה ,הרגשה
של חוסר שליטה ועוד .מעבר
לסידור הבלגן בבית ישנם צרכים
ובעיות נוספות שצריך לפתור
בתוך התא המשפחתי ,כגון חינוך
הילדים לסדר וארגון ,ניהול כלכלת
בית ,חלוקת תפקידים בין בני
המשפחה וכדומה".

אחת התובנות אליהן הגיעה
בעקבות עבודתה היא שמרבית
האנשים אינם מסדרים את ביתם
על בסיס יומיומי" .לאחר תקופת

מה הם נאלצים להתמודד עם
כמה משימות שנראות להם בלתי
אפשריות .אבל הרבה יותר פשוט
לטפל בכמה מכתבים מאשר
לשבת על ערימת דואר".
במסגרת העסק שלה היא מגיעה
לבתי משפחות ועורכת להם
סדנאות משפחתיות לניהול הבית,
תחזוקתו וכלכלתו .בביקוריה
בבתים היא לומדת את הרגלי
המשפחה ,מחלקת תפקידים
ועוקבת אחר התנהלותם.
"לפני שמתחילים בתהליך ,חשוב
לי להכיר את הנפשות הפועלות
ולראות האם האנשים בשלים
לשינוי" ,מסבירה חני" .כמו כן,
חשוב לי להתרשם מאופי הבית
ולבדוק האם יש צרכים מיוחדים".

בסוף כל פרויקט היא חשה סיפוק
עצום" .כאשר הבית מסודר,
נעים יותר לחיות בו" ,היא טוענת.
"אי אפשר לתאר איזה אושר זה
גורם למשפחות וכמה זה תורם
לתחושת הנינוחות והשליטה בחיי
המשפחה ,הזוגיות ובכלל".
בסדרת הכתבות המתפרסמת
החל מגיליון זה ,תגיע חני בכל
חודש למשפחה אחרת ,תבדוק
מהם הצרכים הדרושים לה ,תחלק
משימות לבני הבית ותעשה להם
סדר בחדר  -וגם בחיים.
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סדר בחדר
מאת :חני בוסקילה
צילום :יעל ונעמי

לפני

משפחת הראל-עדן
פגישה ראשונה והיכרות

א

יתן וליאורה הראל–עדן ,מתגוררים ברמת
גן .הם הורים לדניאל ,בן שבע .איתן עסק
במשך שנים רבות בעיצוב גרפי ובארבע השנים האחרונות
עוסק באמנות האפייה .ליאורה שימשה בעבר כעוזרת במאי
בסרטי קולנוע והיום מסייעת לאיתן בעסקי האפייה .דניאל,
ילד מקסים ,רגיש ,נבון וחכם מאוד ,לומד בכיתה ב'.
איתן משווע לסדר וארגון בבית ,אך ידיו כבולות משום
שליאורה נקשרת מאוד לחפצים ומתקשה להיפטר מהם .היא
אוגרת הכל :כלי בית ,שקיות ,בגדים ,צעצועים ,ספרים ,רהיטים
ישנים ועוד .בגלל הבלגן התמידי בבית נמנעים השניים לארח
חברים בביתם.
כשאני שואלת אותם כיצד הם מרגישים לנוכח עומס החפצים
ואי הסדר בבית ,עונה איתן בנחרצות" :רע ,רע ,רע .בכל פעם
שאני פותח ארון ,אני יודע שמשהו עומד ליפול עליי".
ליאורה טוענת שהיא מסתדרת עם המצב ,אבל מודה שאכן זה
לא נעים במיוחד.
במסגרת חלוקת התפקידים בבית איתן אחראי על הקניות,
הבישול והאפייה .ליאורה אחראית על תחזוקת הבית ,אבל עקב
ריבוי החפצים מובן שהיא מתקשה לנקות כמו שצריך.
ליאורה מודעת לחולשתה ולאחר המפגש הראשון שלנו נראה
שהיא מתחילה להפנים כי פתיחות וחשיבה אחרת יכולות
להוביל לשינוי חיובי באורחות חייהם .הבעיה היא ששניהם לא
יודעים מאיפה להתחיל את הסדר .לאחר סיור ובדיקה של הבית
החלטנו להתחיל בחדר של דניאל ,שמלבד אי הסדר ששרר בו
הוא נזקק לריהוט המתאים לילד בגילו ולשינוי עיצובי קל.

וילונות ,ציורים ופריטי
טקסטיל שמכניסים
קצת הרמוניה

אחרי

הבית

ממבט ראשון נראה כי לא נדרשת עבודה רבה על מנת לסדר את
הבית של איתן וליאורה .אבל לאחר התבוננות מעמיקה התברר
שאין בו ולו פינה אחת מאורגנת ונעימה לרפואה.
חדר השינה נראה כמו מחסן עם יציאה למרפסת ,שאותה
הפכה ליאורה למחסן מכובד ביותר .סביב המיטה בחדר
השינה פזורים אין סוף שקיות ופריטים שבקלילות יכולים
למצוא דרכם לפח .ארונות המטבח עמוסים לעייפה ופינת
העבודה מלאה קלסרים ומבולגנת.

החדר של דניאל

הדבר הראשון הנגלה לעין כשנכנסים לחדרו של דניאל הוא
עומס הרהיטים .ספירת מלאי מצביעה על ארון גדול ,מיטה,
שידה של תינוק ,ספריית מדפים ,עוד ספריית מדפים ,שידת
קש ,שולחן קטן ,כיסא קטן ומדף תלוי לצד המיטה .אבל לא רק
כמות הרהיטים מרשימה ,אלא גם התכולה שלהם :מאות חיות
לסוגיהן  -דינוזאורים ,אריות ,נמרים ועוד ,ספרים ,ציורים,
חומרי יצירה ,משחקי קופסה ,בובות פרווה ,חיילי מלחמה ועוד
המון פריטים בכמות שלא הייתה מביישת אף חנות צעצועים.
החדר גדול יחסית ,אבל מתברר ששטח אחסון גדול אינו
המפתח לסדר בבית .לפעמים ההפך הוא מה שקורה .ישראלים,
מתברר ,אוהבים לקנות ולאגור וכשעומד לרשותם מרחב גדול
יותר הנטייה לצבור חפצים גדלה אף יותר .כך הופכים בתים
גדולים ,יפים ומרווחים למבולגנים ולא נעימים למגורים.
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סדר בחדר
מאת :חני בוסקילה
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לפני

תהליך המיון והארגון

כשהגענו לשלב המיון הרגשתי את התכונה לקראת התהליך.
אחרי קפה ועוגיות מדהימות שאיתן אפה לכבודי ,ניגשתי יחד
עם ליאורה למלאכת מיון החפצים בחדרו של דניאל .מכיוון
שליאורה הצהירה על הקושי שלה להיפרד מחפצים ,התכוננתי
לתהליך ארוך ומייגע שילווה בהמון ניסיונות שכנוע ,אבל
להפתעתי עברה ליאורה שינוי מדהים מאז הפגישה הקודמת
שלנו ,במסגרתו הפנימה שמדובר בפעולה חיונית .כך הפך
תהליך המיון לקצר ביותר.
עברנו מגירה מגירה ,מדף מדף ,ובלי לשים לב שחררנו מחדרו
של דניאל  30שקיות אשפה גדולות ו– 10שקיות גדולות מלאות
בצעצועים שנמסרו כתרומה לנזקקים.
לליאורה היה חשוב שגם דניאל יהיה שותף בתהליך ,ולכן המתנו
עד שסיים למיין את כל הכבודה ורק אחר כך העברנו לסלון את
כל בובות הפרווה ,בובות החיילים ,החיות ושאר הצעצועים.
בניגוד לאמו שהתקשתה להיפטר מהמשחקים ,דניאל היה
ממוקד במטרה .הוא ידע בדיוק מה עליו לעשות ועל מה
אפשר לוותר .בקלילות הוא החליט להשאיר רק את ארבעת
הדינוזאורים הגדולים מתוך האוסף שלו שמנה  100דינוזאורים,
ולוותר על כל החיות ,למעט חמש בובות פרווה .גם את אוסף
המכוניות והטרקטורים שלו הוא ביקש לתרום.
בתום תהליך המיון אפפה אותנו תחושה נפלאה .נדמה היה שכל
שקית אשפה הסירה משקל ממשי מעל גבם של בני הבית.

עיצוב החדר

לאחר שפינינו את החפצים המיותרים מהחדר ,בדקנו מה
חסר עכשיו .לדניאל היו קודם המון רהיטים שלא היה להם כל
שימוש ,אבל חסרה לו ספרייה וכמה פריטי טקסטיל שישרו
בחדר אווירה חמימה ונעימה.
איתן וליאורה קיבלו ממני הוראה לצבוע את חדרו של דניאל
בגוון חמים ולהעביר את הארון שלו לקיר הנגדי ,כדי לפנות
מקום למיטה וספרייה.
דורית בר שלום מ"בד בבד" ,הגיעה לבית המשפחה כדי להתאים
וילונות ,כיסוי מיטה ופריטי טקסטיל חיוניים נוספים .מכיוון
שרצינו להכניס קצת צבעוניות לחדר ,היא החליטה לבחור בבד
פרחוני בגוונים שיתאימו לצבע הקירות.
מירי רובינשטיין ,מומחית לעיצוב חדרי ילדים ב"רהיטי ריוויירה",
התנדבה לתכנן עבור דניאל ספרייה לחדר על פי המידות
שמסרנו לה.
לאחר שהתקנו וילונות ,הרכבנו ספרייה וסידרנו את החדר
באופן סופי ,החדר קיבל מראה חדש לגמרי.
מה עשינו? הוצאנו את כל הרהיטים והחפצים המיותרים ,צבענו
את הקירות ,תלינו וילונות ,העברנו את הארון מצד אחד של
החדר לצד שני והתקנו ספרייה עם מדפים שעליהם הצבנו את
הספרים והצעצועים שדניאל בחר להשאיר.
התוצאה :חדר ילדים פונקציונלי ,נעים וחמים.
המסקנה :אין צורך בהוצאה כספית גדולה ובעיצוב יוקרתי.
כל מה שצריך זה לדאוג לתנאים בסיסיים ונאותים של מחייה
– סדר ,ארגון וניקיון סביר.
סוף

ערימות של שקיות
זבל פונו מהבית

הארון הוזז לצד אחר
בחדר ופינה מקום לספריה
ומיטה שלא היו קודם

אחרי

השתתפו בהכנת הכתבה:
"בד בבד"  -וילונות והלבשת הבית ,טל' 054–4361350
"ריווירה"  -יצור ושיווק ריהוט וחדרי ילדים
מושב בני דרור ,לב השרון טל' 09-7691351
לתיאום פגישה והתייעצות :מירי רובינשטיין ,טל' 052-3506736
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משפחות המעונינות להשתתף במדור
מוזמנות להתקשר אל חני,
"הבית מסודר" 052-2433935
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