אצלי הכל בסדר

מאת מיה אור

השנים חולפות ,הזוג הצעיר ודל האמצעים הפך למשפחה עם ילדים והרבה צעצועים,שתפסו חלק ניכר משטח הבית .לאחר מכן
הילדים בגרו ,הצעצועים התחלפו במחשבים ובמשחקי טלוויזיה ,כמויות הבגדים משנים עברו הצטברו ,והארונות התמלאו בבגדים
וחפצים ש “אולי פעם נצטרך. ”...
בשלב הבא ,הילדים התחילו לעזוב את הבית ,כלומר הם עזבו ,אך כל החפצים שלהם נשארו והמשפט הנשמע לעיתים תכופות
במקרים אלו הוא“ :הרי הם רק בדירה שכורה ואולי יצטרכו פעם משהו מהבית”.
אחד אחר השני התפנו החדרים מהילדים,אך נוכחותם נשארה בבית כולל כל הבגדים מכיתה ג’ ,הסקטבורד שאולי הנכד ירצה פעם,
משחקים שלא ראו אור שמש שנים רבות ,ספרים ,ומחברות בית ספר.
הצורך שלנו לשמור דברים נובע מתוך רצון להישאר באותו המקום ובאותו הזמן בו היינו הורים צעירים שהילדים תלויים בהם,
ולזמנים בהם הבית התמלא שמחה וחיים תוססים כל פעם שהם חזרו מבית הספר.
הרצון הזה לעיתים מקבע וגורם לשמור חפצים שאין בהם צורך ,הארונות מתמלאים ומרחב המחיה בבית מצטמצם .משפחות רבות
משתמשות בחדר אחד או שניים בחיי היומיום ואילו השאר משמשים כ”מחסנים לשעת חירום”.
בשלב הבא הורינו המבוגרים הולכים לעולמם ומורישים לנו חפצים רבים ,מערכות כלים ,מגוונות ,רהיטים ספרים ואלבומים שקשה
לנו להיפרד מהם.
ושוב החדרים מתמלאים ,הפעם בחפצים של הורינו.
אז מתי ישמש הבית אותנו? אנו שחיים בו את מרבית שנותינו 24 ,שעות ביממה  365ימים בשנה?
כאשר רוצים לתקן ולשפר מצב זה יש לחשוב במונחים של כדאיות כלכלית.
לדוגמא :לדירת ארבעה חדרים בגודל ממוצע בעיר במרכז הארץ ,משלמים ארנונה של כ 500-שקל בחודש .אם בפועל נשתמש
רק בשני חדרים בבית( ,שכן שניים מהחדרים הפכו למחסן) ,יוצא שאנחנו משלמים  250שקל מדי חודש ,או  ₪ 3,000בשנה על
שני חדרים לא מנוצלים ואפסון חפצים שלא בטוח שנצטרך אי פעם.
בטווח של  10שנים (שהוא הזמן הממוצע שלוקח להפנים כי ישנם דברים שכבר לא נצטרך אף פעם) ,שילמנו  30,000שקל
לאיפסון מיותר!!!
ישנם תהליכים שלוקחים זמן  ,ופרידה מנוכחותם היומיומית של ילדים בבית היא קשה ולוקחת זמן .על כן ניתן לאחסן חפצים שקשה
להיפרד מהם בארגזים ולאפסן בבוידעם.
אם הילדים יצטרכו אותם בעתיד ,הם ידאגו לקחת את החפצים הרלוונטיים לדירתם החדשה.
באשר לחפצים של הורינו כדאי ורצוי לשמור רק מערכת אחת שלימה וכמה חפצים קטנים למזכרת.
תמונות חשובות ניתן למסגר ולתלות,לברור את המשמעותיות ביותר ולאפסן .
תמונות מאלבומים ישנים ניתן לסרוק ולשמור על דיסק.
במקרה של הצטברות פריטים רבים ניתן אף לשקול “גרג’ סייל” שכונתי ,אולי עם שכן נוסף ,אירוע חביב שעל פי רוב מאוד
מצליח .לחליפין ניתן לתרום פריטים מיותרים לנזקקים.
בהמשך נדון כיצד לאפסן נכון ולנצל את הבית בצורה הטובה ביותר.

