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בחדר סדר
בוסקילה חני מאת:

ונעמי יעל צילום:

הילדים עבור מיוחד משחקים חדר מקצים רבים הורים
החביב השינוי למרות ישנים. הם שבו מהחדר שונה במרחב
בלגן/ לחדר רבות פעמים הופך המשחקים חדר והחיובי,
שלא חדר שיש נוח כמה המקורי. הרעיון את ומאבד מחסן,
עושה חני בוסקילה הכל? לשם ואפשר לדחוס בו ישנים
הלפרין משפחת של המשחקים בחדר סדר הפעם

לפני

והיכרות ראשונה פגישה
יש  מונד, בתל השעשועים" "כפר חנות בעלי קדימה, הלפרין מהיישוב ורון לאילת

תשע. עד חודשים שלושה מגיל ילדים, חמישה
וזאת של בלגן, גלישה ישנה הכל ולמרות צמודה, ומטפלת מעסיקה עוזרת אילת

לב. ותשומת טיפול לא מעט הדורשים וחמישה ילדים תובעני עסק עקב
משחקים וצעצועים מעט לא יש הסתם מן משחקים, המשווק עסק היותם בעלי עקב

להם אין ובנוסף למקום, משחקים להחזיר הורגלו לא הלפרין משפחת ילדי בבית.
לגילם. מתאימות עם אפשרויות סידור מוגדר משחקים מרחב

הבית
בסך הכל נראה ואילת רון הבית של

שיש לשכוח ומסודר, ואל לנו מתוחזק
צמודה. עוזרת בו

לב לשים ניתן חודר במבט הכל, ולמרות
חפצים של ערימות הצוברים לאזורים

עמוסות הבית ברחבי הספריות שונים.
לאגרנות נטייה וישנה מיון, ודורשות
הצוברים בובות ודובים של מיותרת

מרובה. אבק

העמוסה   המחשב פינת על כללי   מבט
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הלפרין משפחת

המשחקים חדר
הצעצועים בו. לשחק מזמין כמקום נראה לא בהחלט המשחקים חדר

מענה לתת קל ניסיון וניכר חפצים, של לערימות–ערימות הפכו והמשחקים
בדיוק יודע שלוש בן שילד אילת. אך לא נראה שרכשה ארגזים בצורת לסדר

את להחזיר להיכן יודע לא כזה גם לחדר ילד שנכנס מזו, ויתרה שם, למצוא מה
המשחקים.

בקומפי, לשחק רוצה הילד ואם מחסן", "מדף של תפקיד קיבל המחשב שולחן
ואין מחסן משפחתי, להיות הפך הקיים בחדר הארון בלתי אפשרית. משימה זו

אחד. משחק אפילו בו
אילת. את פה?" שאלתי שהם יכולים לשחק באמת חושבת את "תגידי,

השיבה. בחדר", משתמשים לא הם מדוע הבנתי לא "באמת
שם החדר הגדרת בבית: משחקים חדר להן שיש המשפחות לכל מסר ובכן, הנה
יכול כזה חדר הכל, בסך לתכנן. משחקים צריך חדר גם לצרכים. עונה תמיד לא
בהחלט. להיות שוות יכולות והשקעה מחשבה ומעט רבות, ילדים שנים ללוות

והארגון המיון תהליך
והארון, הארגזים החדר, כל תכולת פשוט ביותר: היה והארגון המיון תהליך

בהם שלא היה משחקים הפחה, הושלכו שבורים צעצועים על הרצפה. נפרשה
נוספים. ספרים וחפצים גם כמו לגן ילדים, נמסרו צורך

חמישה ואילת שלרון בלגן. כיוון בעיקר היה, אלא לא משחקים עודף הרבה
לשני. עוברים מאחד המשחקים תשע, עד חודשים שלושה החל מגיל ילדים,

העיצוב עבודת ולכן המקום, חוסר בעיקר היא המשחקים בחדר הבעיות אחת
משמעותית. יותר הייתה

את - ניצלנו ועוד מזוודות ספרים, בגדים, - תכולתו מכל ריקון הארון לאחר
שאינם רחוק יותר לטווח בעיקר, ומשחקים חשיבה לאחסון משחקי השטח

בשימוש מיידי.

לפני

מכיוון נוסף  מבט כללי  

וארגון   שום סדר ללא משחקים וצעצועים   ערמות

מסודר בוסקילה - "הבית חני
מארגנת מסודר", היא העסק "הבית בעלת בוסקילה, חני

בתים לעיצוב מזה חמש שנים בכל הקשור שעוסקת מקצועית
בבתים בלגן מסידור שהתחיל העסק וסידורם. ארגונם ועסקים,

בכל ביותר מענה רחב נותן וכיום הזמן התרחב עם ומשרדים,
סרך וסידור, החל מארגון הבית והעסק, להתנהלות הקשור

משפחתי, ניהול המשתמש, לצרכי המתאימים רהיטים בחירת
ועוד. לידה לפני הבית הכנת

שמעבר הבנתי ועסקים, בתים הרבה כך כל שסידרתי "לאחר חני:
המשפחה בני כל ללמד את צריך ותהליך הסידור בסדר לצורך

ולעקוב בארגון תפקיד מהם אחד לכל לחלק בית, מנהלים כיצד
שלמרות הוא אליהם נחשפתי אחד הדברים בתהליך. אחריהם

עליהן. מוטלת הבית שאחריות כמי נתפסות עדיין נשים הקדמה,
כאשר אבל עוזרים. תקן על עם המשפחה בני שאר בעוד

שינוי מקביל מתחולל החיצונית, ברמה הדברים מסדרים את
עצמו על המשפחה נוטל מבני אחד הפנימית. כשכל ברמה

ולמקום". השייכות לבית תחושת את לומדים להעריך תפקיד,
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בחדר סדר
בוסקילה חני מאת:

ונעמי יעל צילום:

רונן" של "הנגרייה
מחדר מטרה, לכל עיצוביים פתרונות

המטבח. ועד משחקים
לאיריס לפנות ניתן ספה" "ארגז להזמנת

.050-5280836 ,03-9511201 בטל':

להשתתף המעונינות משפחות
אל חני, להתקשר במדור מוזמנות
 052-2433935 מסודר" "הבית
www.mesudar.co. i l

עיצוב החדר
צביעת החדר. היא שעשינו הפעולה הראשונה

אווירה שמשרה למדי רגוע צבע בהיר, בירוק בחרנו
בחדר. נעימה

התרשמתי בעבר, עבדתי שבהם הבתים באחד
לאחסון ארגז מדהימה המשמשת מספת מאוד
הבית. לבני המתאים דבר וכל מצעים משחקים,

זה, המייצרת רהיט רונן" של את "הנגרייה איתרתי
פי המידות כזו על ספה לי וביקשתי מרונן לבנות

הרלוונטיות.
כריות  בבד", התאימה לספה שלום מ"בד בר דורית

מקום אחסוני שהוא גם מדהימות, והנה פתרון
את השלמנו בטלוויזיה. לצפייה מדהים ישיבה
שולחן מחשב של הוספה ידי על ריהוט החדר

מגירות וכן שידת גיל הילדים, את התואם
בהמשך. להוסיף לאיילת שהצענו וטלוויזיה

אפשרות תהיה שלא כדי השידה את הגבהנו
למגירות דאגנו כן, כמו בטלוויזיה. לגעת לפעוטות

ומשחקים שונים, כדי דופלו שבהן ירוכזו לגו,
בקלות החלקים את לשלוף יכולת לילדים שתהיה

להסתבך. בלי להחזירם להיכן לדעת וגם
ונעים, חמים למזמין, והפיכתו החדר עיצוב את

שמנת בגוון ידי תליית וילונות על דורית השלימה
מיוחדים. סרטים בעיטור

נעים לאילת ולילדים יהיה שבחדר כזה ספק אין
הצעצועים כל של גלישה תהיה ולא ביחד, לשבת

לרחבי הבית.

אחרי

אחרי

שכל  בוילונות ויפה פשוט ביצוע  
בבית לעשות יכול אחד

המחודשים   והשידה המחשב   פינת

ערמות את מחליף ארגז-ספה
הפינה הצעצועים שכיסו את

מסודר ארון סוף סוף

בבד" "בד
הבית. והלבשת וילונות

מקשטים ותופרים כיצד לכם ותסביר תייעץ בר שלום דורית
במדור. שמופיע כפי לווילונות סרטים

.www.vilon4me.com :אתר ,054-4361350 טל':

השתתפו בהכנת הכתבה:השתתפו בהכנת הכתבה:

http://www.mesudar.co.il
http://www.vilon4me.com

