
דברים  של  רשימה  עבורכם  להביא  השתדלנו  זה  בפרק 

וכלי מטבח, דרך  זוג צריך שיהיו בביתו. ממוצרי מזון  שכל 

וריהוט.  חשמל  במוצרי  וכלה  ושמיכות  מפות  ניקוי,  כלי 

עברו היטב על הרשימה. חלק מהמוצרים יש לקנות סמוך 

שסביר  כאלה  ויש  לאחריה  גם  אפשר  חלקם   לחתונה, 

כי תקבלו כמתנה לחתונה. 

פרק ה
לקראת "היום שאחרי"

היחסים שלנו במיטבם כש...
שאלת אימון:
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מוצרי חשמל
 קניית מוצרי חשמל חדשים או יד שנייה 

היא עניין תלוי תקציב ומקום בביתכם החדש.

 שימו לב:  במוצר חדש אתם יכולים להאריך את הביטוח 
במחיר מוזל בעת הקנייה.

יד שנייה

כלל(  )בדרך  מקבלים  שאתם  הוא,  שנייה  מיד  בקנייה  הגדול  היתרון 
מוצרים במצב טוב עד כמעט חדשים במחירים זולים ממש. החיסרון – 
מציאת פתרונות להובלה וחוסר הידיעה האם הם באמת במצב טוב. כדי 

למצוא מוצרים חפשו בגוגל: "יד שנייה".

מוצרים חדשים

בשוק קיימות הרבה חברות טובות שמייצרות מוצרים טובים יותר ופחות, 
מהאינטרנט  המלצות  לאחרונה,  שקנו  חברים  עם  להתייעץ  צריך  לכן 

וכדומה.

התייעצות בחנויות חשמל:  יש מוכרים אמינים שאפשר לסמוך עליהם, 
אך ברשתות הגדולות, עקב תחלופה גבוהה של מוכרים, בדרך כלל לא 
כל כך ידעו להמליץ על מוצרים. לכן אם החלטתם להתייעץ בחנויות, 

לכו לאלה הידועות לכם כאמינות.

שאלת אימון:
האור בעיניים?מה מדליק לך את 

מדליק לך את 
מה 

הדרך שבה אפשר לפתח האור בעיניים?
את הטוב שבאדם היא דרך של הארת 

פנים, של דברי הערכה ועידוד. באור הפנים ניתנים 
כל הדברים הטובים, גם הרוחניים וגם הגשמיים. לכן 

אנו מתפללים שלוש פעמים בכל יום: "ברכנו אבינו, כולנו 
כאחד, באור פניך" באותה הארת פנים, באותה בקשה 
הכוללת הכול. גם הכהנים מברכים את העם: "יאר ה' 

פניו אליך ויחונך". כלומר, יראה לך ה' יתברך 
פנים שוחקות.
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הליך הקנייה 
לאחר שגיבשתם את רשימת החברות והדגמים שאתם מבקשים לקנות, 
 - לשלוש  התקשרו  פשוט:  התהליך  החנויות.  בין  שווקים  סקר  עשו 
ארבע חנויות ובקשו שישלחו לכם הצעת מחיר בפקס או במייל. לאחר 
שההצעות הגיעו לידיכם רשמו מהו המחיר הזול ביותר עבור כל מוצר, 
ואחר כך התקשרו לשתי החנויות שנתנו את המחיר הסופי הזול ביותר. 
בשלב זה אמרו להם שקיבלתם הצעה זולה יותר מהמתחרה, ציינו את 

המחיר ושאלו עד כמה הוא יכול ללכת לקראתכם מבחינת המחיר. 

בנוסף, אם יש לכם אחים נשואים והם מרוצים מהמוצרים שרכשו, גשו 
המחיר  את  שקיבלתם  ואחרי  מחיר  הצעת  בקשו  קנו,  שממנה  לחנות 

הציגו את עצמכם כאח של... ובקשו מחיר שמתאים לקונים ותיקים.

מחיר.  תוספת  נדרשת  המוצרים  להובלת  לבכם:  לתשומת 
לפעמים גם על פירוק דלתות המקרר או עבור עלייה בקומות. 
יש לכם  כן, אם  לכן התמקחו אתו גם על דברים אלה. כמו 
רכב גדול מספיק ושרירים חזקים, והמרחק בין ביתכם החדש 
לחנות אינו גדול, ייתכן שכדאי להוביל את המוצרים לבד ואת 
המקרר להשאיר למוביל, כי לרוב מחיר המקרר כולל הובלה.

מאווררים ומוצרי חימום: 

אתם  שבה  השנה  לעונת  בהתאם  לקנות  יש  המתאימים  המוצרים  את 
מתחתנים. 

מאווררי  רדיאטורים,  סלילים,  תנורי  סוגים:  כמה  יש  חימום  במוצרי 
חימום, קמינים וכדומה.

יש כמה נתונים שיש להתחשב בהם: 

בטיחות: בעז"ה כשיהיו לכם ילדים, סביבת המחייה שלהם צריכה להיות 
בטוחה. ודאו שהמוצר שאותו אתם קונים אינו מסוכן עבורם. 

ייבוש אוויר: למוצרי החימום יש נטייה לייבש את האוויר, דבר שעלול 
השינה.  בזמן  עולה  הסכנה  בחדר.  מחנק  ותחושת  ראש  לכאבי  לגרום 
הפתרון – קניית מוצרים שאינם מייבשים או לחילופין להשאיר חריץ קטן 

בחלון החדר שדרכו ייכנס אוויר נקי. 

התאמה לצרכים: כאשר אתם בוחרים את המוצר, התחשבו באזור בארץ 
וגודל  דירה(   / )קראוון  המגורים  מקום  הקור(,  )מידת  גרים  אתם  שבו 
ממוצע,  שינה  חדר  עם  ארבע  בקריית  לדירה  דוגמה:  והחדרים.  הבית 

יספיק רדיאטור בן תשע צלעות לחדר, ולסלון – מאוורר חימום.

אם החלטתם לרכוש רדיאטור: אמנם בשאר מוצרי החשמל לא המלצנו 
על דגם מסוים, אך מניסיון אישי שלנו ברדיאטורים החברה המומלצת 
לחסכוני  נחשב  הנ"ל  הדגם  "דרגון".  שנקרא  בדגם   "Delonghi" היא 
יחסית בחשמל, עם עוצמת חימום גבוהה מאוד ואינו מייבש את האוויר 

כלל. )המלצתנו מתבססת על דגמי 2014(.

* אין בהמלצותינו לגבי תחום זה משום מידע מחייב, ואיננו נושאים באחריות לכל 
נזק שייגרם למי שיתבסס על המלצות אלה.
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מאווררים: יש מאווררי רצפה )רוטורי(. היתרון בסוג זה הוא שתנודות 
מאוד  נעימה  תחושה  ונוצרת  מאוד  חזקות  המאוורר  שמעורר  האוויר 

בחדר. כך גם עם מאווררי העמוד הקלאסיים. 

למי שגר באזורים חמים או בעלי לחות גבוהה: 

פתרון א - מזגן. יקר לקנייה ולהפעלה אבל יהיה נעים. 

שיגרמו  נכונים  רוח  וכיווני  מאוד  גדולים  חלונות  עם  בית   - ב  פתרון 
לזרימות אוויר חזקות – יחסוך את השימוש במזגן ואפילו במאוורר.

רשימת המוצרים:

מקרר: זוגות רבים נוטים לחסוך ולקנות מקררים קטנים יחסית, וכאשר 
המשפחה מתרחבת, כבר נוצר צורך במקרר חדש. לכן כדאי לקנות מקרר 
בעל קיבולת של 500 ליטר ומעלה שיספיק לשנים רבות. עם זאת עליכם 

לקחת בחשבון את גודל הדירה שאליה אתם נכנסים לגור. 

פיקוד שבת - מקרר: מכון 'צומ"ת' או 'המכון המדעי טכנולוגי להלכה' 
בעת  שבת.  פיקוד  הותקן  שבו  מקרר  לכל  כשרות'  'תעודת  מעניקים 
הקנייה יש לשאול את המוכר האם יש בו "פיקוד שבת" ומי מעניק לו את 
הכשרות. ישנם דגמים ספציפיים שמקבלים כשרות. בדקו באתר היצרן 
או במכון שנתן את הכשרות. בזמן האספקה- לפני שהמוביל עוזב, ודאו 

שתעודת הכשרות הגיעה עם המקרר. 

תנור: דו/חד-תאי על פי בחירה. אם קונים דו-תאי יש לברר לגבי תעודת 
מלא,  התאים  שני  בין  שהבידוד  מאשר  ההכשר  התנור.  של  הכשרות 

והאדים לא עוברים בין התאים ולא מטריפים את התא האחר. 

לא  אם  חתונה.   / לאירוסין  כמתנה  מקבלים  כלל  בדרך  שבת:  פלטת 
קיבלתם – קנו. 

טוסטר: כמו הפלטה. 

קומקום: ודאו שיש מסנן נגד אבנית. 

עצמתי  הקיטור  ואדים.  קיטור  סוגים:  שני  קיימים  גיהוץ:  וקרש  מגהץ 
עלול,  בו  להשתמש  יודע  שלא  מי  החיסרון:  מהיר.  בו  והגיהוץ  מאוד 
עדין  האדים  מגהץ  הבגד.  על  )שיורד(  לכתם  לגרום  נדירים,  במקרים 

וייתכן שיהיו כאלה שיאמרו שהוא חלש מדי. 

מיקרוגל: לבחירתכם – מוצר שאינו יקר כלל. אפשר להשיג מכשיר חדש 
אפילו בכ-150 ₪. לעיתים מקבלים כמתנה לחתונה. 

מיקסר: מוצר די בסיסי לאישה שאופה. 

שאלת אימון:

אני בוטח בך כי...
אני בוטחת בך כי...
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בדיקת מידות: כדאי מאוד שהמכונה לא תמנע פתיחה מלאה של דלתות 
כדי שתהיה לכם גישה נוחה לפתח הכביסה. בנוסף, קחו בחשבון שיש 
צינור ניקוז וצינור שמתחבר לברז מאחורי המכונה ואלה מוסיפים עוד 

מרחק מהקיר.

מידות סטנדרט של מכונה: 

פתח עליון רוחב: 45-40 ס"מ. עומק: 60 ס"מ. גובה: 90-85 ס"מ.

פתח תחתון רוחב: 60 ס"מ. עומק: 60 ס"מ. גובה: 90-85 ס"מ.

המידות הן ממוצעות, יש לבדוק כל מכונה לגופה.

יחסית,  רבות  לשנים  מעמד  להחזיק  יכולות  מכונות  ככלל,   - קיבולת 
את  להכיל  שתוכל  כדי  גבוהה  קיבולת  בעלת  מכונה  לקנות  כדאי  לכן 
כל הכביסה שלכם. גם כשאתם זוג צעיר, קיבולת גבוהה )7 ק"ג( תעזור 
לבגדים להתנקות טוב יותר ותמנע קמטים בבגדים, כך שייחסך זמן גיהוץ. 

בנוסף, זה ימנע בלאי של המכונה, מפני שאין צורך בדחיסת הכביסה. 

לוח בקרה - בדקו שלוח הבקרה קל להבנה ולתפעול, כולל כל הכפתורים 
הצדדיים.

משוכללות.  פונקציות  מיני  כל  בעלי  דיגיטליים  בקרה  לוחות  ישנם 
ההמלצות שקיבלנו ממגוון טכנאים הן לקנות מכונות שיש בהן לוחות 
פשוטים, מפני שבמקרה של תקלה עלות התיקון של לוח דיגיטלי – יקרה. 

מיחם לשבת: ייתכן שתקבלו במתנה. אפשר לחכות עד לאחר החתונה. 

שעוני שבת: אלה יחסכו לכם כסף בשבת על החימום, הפלטה וכדומה. 
כדאי לקנות 4 שעונים: לפלטה, למנורת לילה ולאמצעי חימום/ קירור 

של הבית, ועוד אחד נוסף למקרה שיתעורר צורך בכך.

מגן ברקים: בארץ ישנם לא מעט מקומות שבהם יש נפילות פתאומיות 
במתח החשמל. מגן ברקים נועד למנוע נפילות מתח שכאלה העלולות 

להרוס מוצרי חשמל עדינים כגון: מחשב, מכונת כביסה וכדומה. 

מכונת כביסה: במכונות כביסה צריך להתאים את גודל המכונה 
למיקומה בדירה כדי שלא ייווצר מצב שקניתם מכונה גדולה 
ישנן מכונות עם תכניות  נפתחת.  ואז דלת חדר הכביסה לא 

המותאמות למכונה לא מלאה, וזה חוסך מים וכסף.

קיימים שני סוגי מכונות – בעלות פתח עליון וכאלה עם פתח תחתון.

פתח עליון 

יתרונות:
א.  המכונה צרה יותר לעומת זו 
ולכן  התחתון  הפתח  בעלת 

חוסכת מקום. 
ולהוציא  להכניס  יותר  ב.  נוח 

ממנה כביסה. 
ג.  ניתן להפסיק את פעולת המכונה 

ולהכניס פריטים נוספים. 

חיסרון:
כביסה  מייבש  להניח  ניתן  לא 

על גבי המכונה.

פתח צד 

יתרונות: 

א. קיבולת כביסה גבוהה יותר. 

מייבש  עליו  להניח  ב.  ניתן 
כביסה. 

חיסרון:  

ייתכן שיהיה רחב מדי.
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ריהוט

מיטה יהודית: כולה מסנדוויץ' כדי שלא תהיה כבדה משום שצריך להזיז 
צד אחד לא מעט פעמים במהלך החיים המשותפים. בנוסף, יש למיטה 

רגליים שמאפשרות להזיז אותה בקלות רבה, גם אם היא כבדה.

ארון בגדים: סנדוויץ'. אזור לתלייה בתוך הארון. תוספת אופציונלית – 
מראה בתוך ארון התלייה.

שידות: סנדוויץ'.

מוסיף  יש מקום.  אם  בעיקר  נחמדה,  איפור(: אפשרות  )פינת  קומודה 
מקום אחסון לכל מיני דברים.

פינת אוכל: עץ מלא. 

כדי שהשולחן יהיה חזק, עדיף לקנות שולחן שיש לו רגל אחת ארוכה 
וגם מאפשר הוספת מקומות  נוח  גם  זה  רגליים.   ולא ארבע  באמצעו 

ישיבה מסביב לשולחן.

כיסאות: שישה כיסאות עם חיבורי חיזוק בין ארבעת הרגליים. החיזוק 
בא בנוסף למסגרת שעליה הריפוד. הוא נועד למנוע תזוזה של הכיסא 

ושומר על הכיסא יציב לשנים רבות.

ספריה: לסלון או לחדר. מעץ סנדוויץ'. מומלץ לעשות דלתות לספרייה 
ונוי  כסף  כלי  יש  אם  האבק.  מפני  הספרים  על  לשמור  במטרה  כזו, 

וכדומה, זהו מקום אחסון מעולה.

מזרונים:  בדקו איזו חברה מספקת את המזרונים הנוחים לכם ביותר. 
לא כדאי לחסוך בזה מכיוון שמדובר בבריאות. אל תסתמכו רק על עצות 
של חברים ומשפחה. לכו לבדוק בעצמכם, כי מה  שנוח להם לא בטוח 

שיהיה נוח לכם.

שיקולים חשובים בבחירת ריהוט

דירות,  כמה  יחסית  קצרה  תקופה  במשך  עובר  צעיר  זוג  מעבר דירה: 
עד שהוא מגיע לדירת הקבע שלו. מסיבה זו חובה להקפיד, שהסחורה 
אופציה  וכיו"ב(.  מלא  עץ  סנדוויץ',  )עץ  וטובה  איכותית  ברמה  תהיה 
שניה - לקנות בזול או ביד שניה וכשתכנסו לבית הקבע תקנו רהיטים 

איכותיים וקבועים. 

לצערנו, נגרים וחנויות מנצלים את העובדה שאנשים לא מבינים באיכות 
של ריהוט. על כן יש להתייעץ עם כאלה שמבינים בתחום לפני הקנייה, 

או שתשמעו המלצות מאחרים על יצרנים מסוימים. 

גודל הדירה: הגודל של הדירות שבהן תגורו ישתנה. בגלל זה צריך לקנות 
ריהוט קטן מספיק כדי שייכנס לכל דירה, אבל גדול מספיק כדי שבעתיד 
לא תצטרכו ספרייה חדשה בסלון כי הראשונה קטנה מדיי. לדוגמה: אם 
אתם מתכוונים לגור בקרוואן, קנו ארון לחדר שינה שיספיק בתור מענה 
מידי וארון נוסף שנראה זהה )באופן חיצוני לפחות(, כדי שיהיה במקום 
אחר בבית. כאשר חדר השינה שלכם יהיה גדול, גם הארון השני ייכנס 

לתוך החדר.

תוכלו  הרהיטים,  כל  של  הגדלים  את  נכון  תחשבו  אם  הריהוט:  גודל 
כך,  תעשו  לא  אם  רהיטים.  של  והובלה  אחסון  עלויות  לחסוך  בעתיד 

תאלצו למכור אותם ולהפסיד כסף.

ספרייה: אם אתם קונים מראש ארון ספרים בעל 6/4 דלתות, עליו להיות 
מפוצל, כדי שייכנס לכל בית. ניתן לקנות ספריית עמודים זמנית, וכך 

ניתן יהיה לתת לה שימוש אחר לאחר קניית רהיטי הקבע.

ה
שינ

חדר 

רשימת רהיטים 
מומלצת:
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 ישנן ארבע אופציות עיקריות 

 :בתחום הריהוט

ריהוט חדש

כאשר קונים ריהוט חדש, שווה להשקיע פעם אחת קצת יותר כסף, על 
מנת שלא להגיע למצב של בלאי מהיר.

במגזר החרדי קיימות חנויות רהיטים ונגריות זולות. לרוב הסחורה גם 
איכותית, אך צריך לבדוק כל יצרן לגופו וכמובן, יש לעשות סקר שווקים. 

קניה מ'יד שנייה'

בקניה מ'יד שנייה' ניתן להשיג ריהוט איכותי ביותר וכמעט חדש במחירים 
יש  ישנם שני חסרונות:  נמוכים מאוד. היתרון הגדול הוא המחיר. אך 
זאת.  לעשות  יודע  אחד  כל  ולא  טוב,  ובמצב  איכותי  לבדוק שהריהוט 

בנוסף, צריך למצוא פתרון להובלה.

בנייה עצמית

ריהוט  רוצים  אתם  אם  אז  כפיים  עבודת  קצת  אוהב  ממוצע  גבר  כל 
איכותי במחיר ממש טוב – עשו זאת.

טיפים:

צריך לדעת איך לעבוד עם עץ על מנת לשמר אותו לשנים רבות, לכן 
אם עדיין לא עבדתם כלל עם עץ, בדקו באינטרנט והתייעצו עם חברים 

שמבינים בנושא.

קנייה של ריהוט חדש	 שאלת אימון:רגע משותף שהייתי רוצה לחוות איתך שוב...

קנייה מיד שנייה	 

בנייה עצמית	 

איסוף בחינם	 
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יותר  זול  זה  לרוב  מנגריות.  ולא  עצים  ממחסן  ישירות  קנו  העץ  את 
וכמובן, יש לעשות סקר שווקים

הדרוש  הזמן  וכן העריכו את משך  לבנות  היטב מה שברצונכם  תכננו 
לבנייה, כדי שלא תיכנסו לבית ללא ריהוט.

אין זה משנה אם אתם קונים ריהוט חדש או מייצרים 
המקובלים  העץ  סוגי  מהם  שתדעו  כדאי  לבד, 
בריהוט. לטובתכם הבאנו כאן הסברים קצרים על 

סוגי העץ:

מזונית:  עץ דק ושביר מאוד. לרוב משתמשים בו 
למגירה  או כתחתית  )סטנדרטי(,  וזה בסדר  בחלקו האחורי של הארון 

וזה גרוע.

סנדוויץ':  עץ די עמיד וחזק. הדבר תלוי בעיקר בזהות היצרן ומהו סוג 
העץ שממנו עשויים הלוחות. 

צפצפה:  זול מאוד ולא עמיד.

גבון:  עמיד וחזק מאוד, בעל גוון עץ אדמדם.

טווין:  שילוב של גבון בחלק החיצוני, וחומר זול בפנימי.

ליבנה:  היקר והטוב ביותר. גוון בהיר עד קרוב לבז'.

סיבית )MDF(:  עשוי משבבי עץ דחוס. נחשב חזק דיו ועמיד, בעיקר 
כמדפים.

עץ מלא:  ישנם כמה סוגי עצים, כאשר במחירים הסבירים זה בדרך כלל 
עץ אורן או עץ צפצפה שחלש יותר מהאורן. עץ מצופה בפורניר )ציפוי 

מעץ אמתי( או בפורמייקה )דמוי עץ(.

  איסוף חינם

את האתר "אגורה" 
למסירה וקבלה של 

ציוד חינם – מכירים? 
ובכן לשמחתנו יש לא 
מעט אתרים שעושים 
אותו דבר בדיוק. שבו 
וחפשו. אתם תופתעו 

מה אפשר למצוא – 
ובחינם!

סוגי העץ 
השונים

www.agora.co.il :אגורה

 קבוצות פייסבוק: 
"פשפשוק למסירה", "למסירה", 

"למסירה בחיפה".

 למסירה ב"יד 2": 
כתבו בגוגל "למסירה יד 2"

 www.marmelada2.co.il :מרמלדה
במדור למסירה.

לחברי ָעַלי שלושה דברים: 
 שאשים עיני עליו כשבא, 

שארחיב לו מושבו כשירצה לשבת 
ושאאזין אליו כשהוא מדבר

)ר' שלמה אבן גבירול(

נקודה למחשבה:
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