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 מיפוי של הציוד והבתים. 1

למעבר יעיל כדאי להשתמש בשיטה יעילה. יש כמה שיטות, אני אציג את היעילה 
 ביותר לדעתי.

 
 השיטה היא כזאת:

שיש לנו, הציוד והחדרים הקיימים, ובמיפוי המקום שאנו עוברים מתחילים במיפוי מה 
 אליו: 

האם אנו עוברים מבית גדול לבית קטן? או מבית קטן לבית גדול? האם אנחנו עוברים 
מייד, או אורזים עכשיו עבור בית שיהיה בנוי רק בעוד שנתיים? האם אנחנו אורזים 

 למחסן עבור בית שניכנס אליו עוד חודשיים?
 

אחרי שברור לנו מה טווח התיכנון של המעבר והבית, נבדוק את מיפוי החדרים, כי 
 :בבית היעדהקטגוריות שלנו לאריזה יוכתבו על ידי החדרים 

 
, נניח שיש לנו סלון, מטבח, חדר שינה, חדר ילדים, חדר אמבטיה, ההדגמהלצורך 

 י ילדים וגם חדר עבודה.ואנחנו עוברים עם שני ילדים לבית גדול יותר שיש בו שני חדר
 

זה אומר, שהקטגוריות שלנו לאריזה צריכות לקחת בחשבון את השינוי לעומת מה שיש 
ומה  1לנו: אם יהיו שני חדרי ילדים הווי אומר שצריך להחליט מעכשיו מה יילך לחדר 

. אם יהיה לנו חדר עבודה, שעכשיו אין לנו, זה אומר שכבר מעכשיו רצוי 2יילך לחדר 
 שהמובילים יכניסו לחדר העבודה.וב מה יילך לשם ונארוז ארגזים שנחש



 
בסיום תהליך המיפוי והחשיבה יהיו לנו קטגוריות שלפיהן נארוז את הארגזים שלנו, 

 וגם נחליט לאן יילכו הרהיטים. 
 

שלא יתאימו  או חפצי בית קטגוריות אלה יעזרו לנו גם להבין, אם יש לנו רהיטים
רך בהם אחרים כבר עכשיו, במקום לטרוח לארוז אותם, לשלם על ליעד, וכך נוכל לב

 שאין לנו מקום בשבילם. –ההובלה שלהם, ולגלות רק בהגיענו ליעד 
 
 . הציוד לאריזה2
ארגזים. אפשר להשיג מהצד האחורי של חנויות רבות, מכלובים יישוביים למיחזור  -

קיים קטנים יחסית, ולשאר קרטונים ועוד. לספרים וחפצים כבדים רצויים ארגזים נ
ארגזים בינוניים. רבים מהמובילים מספקים ארגזים, כדאי לבדוק אם הם גם אוספים 

 אותם לאחר השימוש.
 טושים עבים )לורדים( -
 עטים -
 מחברת -
מסקינג טייפ )יש חום כהה, חום בהיר, ושקוף(. המהדרין מחזיקים מכשיר שלתוכו  -

ותך אותו לצורך האריזה. לחילופין, משתמשים טוענים את המסקינג טייפ והוא ח
 :-במספריים )

 מדבקות צבעוניות )אם רוצים( -
 מספריים -

 
כדאי להחזיק את כל אלה בסלסלה שתלך איתנו לכל מקום, ולהקפיד להחזיר את הציוד 

 לסלסלה כל הזמן. אחרת מהר מאוד ייעלמו לנו הטושים או המספריים.
 

שמר. היא המוח מאחורי המבצע, ובזמן המעבר היא על המחברת שלנו נשמור מכל מ
 צריכה להיות צמודה אלינו.

 
נפתח את המחברת שלנו ובכריכה הימנית הפנימית שלה שיש לנו מחברת ועט, עכשיו 

)אני משתמשת לכל אורך הרשימה בדוגמא  )על הכריכה( נכתוב את הטבלה שלנו
 :שבחרתי. עליך להתאים את הדוגמא לצרכים שלך(

 הסלון – 1
 המטבח – 2
 חדר השינה – 3
 חדר העבודה – 4
 1חדר ילדים  – 5
 2חדר ילדים  – 6
 חדר האמבטיה – 7
 

 קוד. -לכל חדר נתנו מספרעכשיו מיספרנו את החדרים שלנו. 
 המספרים האלה ישמשו אותנו לאריזה ולהובלה: 

 א. נרשום אותם כך במחברת. 
 א מיועד. החדר שאליו הו קודב. נרשום על כל ארגז את 

למשל נדביק במסקינג טייפ דף . אלה הקוד-ג. נסמן בבית היעד את החדרים בספרות
" כדי שהמובילים יידעו להכניס לשם את 5גדול על משקוף החדר שעליו יהיה כתוב: "

 ".5כל הארגזים שמסומנים "



 
 האפשרות השניה: 

ם. למשל, אפשר לקדד באמצעות צבעי –לקדד את החדרים בעזרת מספרים במקום 
 –ירוק, המטבח  –הסלון למשל, מדבקות גדולות בצבעים לקידוד החדרים: להשתמש ב

כחול וכן הלאה. על דף הסימון למובילים נדביק את המדבקה  –אדום, חדר השינה 
בצבע המתאים וכך הם יידעו להכניס לחדר המסומן בכחול את כל הארגזים עם 

 המדבקות הכחולות.
 

 שון )שמתחיל משמאל, כזכור( כותרת:עכשיו נכתוב בדף הרא
 )אם בחרנו בקידוד צבעים, נדביק שם מדבקה בצבע שבחרנו, למשל ירוק( הסלון – 1
 

מה חפצים יש לנו בסלון, ונשאיר כמה עמודים במחברת לארגזים של הסלון, תלוי כ
 עמודים )שני דפים(. 4נגיד  .להערכתנו

 
 שוב בעמוד שמאלי, נכתוב כותרת:

 המטבח – 2
 

 וכן הלאה לפי הטבלה שהכנו בכריכת המחברת.
 

 עכשיו נדלג לסוף המחברת ונעשה שם טבלה כזאת בעמוד האחרון:
 עמודה צרה ל"מספר ארגז" )אני רושמת בשולי הדף( ועמודה ברוחב הדף ל"חדר".

 
 מה השיטה?

 בהתחלת המחברת נרשום בכל חדר אך ורק את הארגזים שמיועדים אליו. 
 ום את רשימת הארגזים לפי סדר רץ.בסוף המחברת נרש

 
 מספרו של כל ארגז יהיה מורכב משני מספרים:

 (7עד  1-מקוד החדר )בדוגמא שלנו,  .א
 ועד הסוף( 1-)מ המספר הרץ של הארגז .ב

 
 ועד הסוף. 1בסוף המחברת יהיה לנו מיספור רציף של ארגזים, החל מארגז מס' 

 ם לפתוח אותו עכשיו או לא.כדי לדעת א 34כך נוכל לבדוק מה יש בארגז מספר 
בתחילת המחברת תהיה לנו רשימת הארגזים המיועדים לכל חדר, כדי שנוכל לבדוק 

 הארגזים המיועדים לו ולא אבדו בהובלה... 22אם אכן הגיעו לסלון 
 

 בשני המקומות נרשום במחברת את תוכנו המלא של הארגז. לא על הארגז!
 

ח", אלא יהיו לנו ארגזים למטבח שמספריהם לא נכתוב על עשרים ארגזים "כלי מטב
 .2-47, 2-44, 2-43למשל: 

 
" לפי הטבלה שהחלטנו עליה בתהליך 2כי כל הארגזים למטבח מקודדים בספרה "

 המיפוי, והמספר השני הוא מספר הארגז לפי הסדר הרץ של האריזה.
 

 עניין זה אסביר קצת יותר בפירוט:
 הארגזים?ל -מדוע לעשות מיספור רץ אחד של כ



 מכמה סיבות. 
 . בין כמה ארגזים שיש להם אותו מספר א. כדי שלא נתבלבל

כדי שנדע בכל רגע כמה ארגזים כבר ארזנו, וכמה ארגזים יש לנו. זה עוזר גם ב. 
( וגם 155ארגזים או עם  55להערכת המחיר של ההובלה )יש הבדל אם עוברים עם 

 להתארגנות שלנו.
ג. לצורך הנוחיות באריזה. אין שום משמעות למספר המקרי של הארגז. יש רק 

 משמעות לזה שיש מיספור רציף של כל הארגזים.
 

 מדוע יש שני מספרים על כל ארגז? זה לא מיספור כפול?
זה לא מיספור כפול. המספר הראשון הוא קוד. רק המספר השני סופר את הארגזים לפי 

 סדר האריזה.
 דר, לא שייך בכלל למיספור הארגזים. קוד של ח

במקום לכתוב "סלון" נכתוב את המספר שקבענו לסלון. מדוע לא לכתוב "סלון", 
"מטבח", "אמבטיה", "חדר ילדים ראשון", "חדר ילדים שני" וכן הלאה? כי זה פשוט 

צדדים של כל ארגז "חדר ילדים שלישי, ארגז מספר  5ארוך מדי. למי יש כוח לכתוב על 
 במיספור הארגזים הרציף"... 24

 15)בינינו, כמה מאיתנו עוברים לבית עם  15כמו כן, נדיר שהקוד עובר את מספר 
 ...15חדרים ויותר?(. ואילו מספרי הארגזים בהחלט יעברו את מספר 

אז בהחלט מומלץ לך להשתמש  –עם זאת, אם קידוד החדרים במספרים מבלבל אותך 
 במקום בשיטת המיספור. בשיטת המדבקות הצבעוניות

 
 מה כותבים מימין ומה משמאל?האם חשוב 

 –לא. העיקר שיהיה עקבי. שקוד החדר יהיה תמיד בצד אחד, והמספר הרץ של הארגז 
 בצד קבוע שני.

 
 
 . סדר האריזה3

ים הכי פחות נחוצים יכללו את החפצ שנארוז מטבע הדברים, הארגזים הראשונים
יהיה הכי פחות דחוף לפתיחה... והארגזים עם  1רגז מס' לטווח המיידי )וזה אומר שא

המספרים הכי גבוהים יהיו הארגזים שנארזו ממש בסוף, של הדברים הכי נחוצים, 
 שהשתמשנו בהם ממש עד הרגע האחרון(.

 
נתחיל מכל הציוד שלא נזדקק לו עד פתיחת הארגזים. למשל, אם המעבר מיידי וכעת 

בגדי החורף. אם אנחנו אורזים בגדי חורף לילדים, עבור  קיץ, נוכל להתחיל באריזת כל
בית שבו יהיו שני חדרי ילדים במקום אחד שיש לנו היום, חשוב לשים לב לארוז 

בקידוד שלנו( ואת הבגדים עבור  5)חדר מספר  1בארגזים נפרדים את הבגדים עבור ילד 
 בקידוד שלנו(. 6)חדר מספר  2ילד 

 
 ן ולנפות כמה שיותר, לפי השאלות שלנו. בתהליך האריזה חשוב למיי

זה  האם השתמשתי בו בשנה האחרונה? האם אני אוהבת אותו?על כל חפץ נשאל: 
האם יש לו  אני באמת צריכה שניים כאלה? יש לי עוד אחד, יותר טוב? באמת זבל?

או שהוא גורם לי רגשי אשמה, ואני עצובה כל  ערך רגשי שבזכותו אני אוהבת אותו?
האם אני שומרת את זה רק בגלל החשש ש"אולי אצטרך את זה  שאני רואה אותו?פעם 

 פעם"? האם אני באמת אשתמש בזה?
 



באריזה חשוב להקפיד לארוז את כל הארגזים באופן קומפקטי, שהדברים יהיו מסודרים 
כמו פאזל ולא יהיו רווחים גדולים שמאפשרים לחפצים לנוע בתוך הארגז, להיהרס או 

 להישבר.
 

באריזה של ארגזים שייפתחו רק בעוד זמן רב חשוב במיוחד להקפיד, שלא לשלב בהם 
חפצים שנזדקק להם בתקופת הביניים. כמו כן חשוב לארוז בצורה עטופה ובטיחותית 

 במיוחד, כדי שהדברים לא יתקלקלו או יישברו מהאיכסון הארוך.
 

כפפות הסירים דברים שבירים עם זאת, גם באריזה למעבר מיידי בקיץ, עדיף לא לרפד ב
ארגזים, אין ספק שלא נגיע לפתוח את כולם  75בארגז של כלי הפסח, כי כשעוברים עם 
 ביום הראשון, ואת הכפפות נצטרך מייד.

 
אפשר להשתמש במגבות המטבח, במפות שולחן, בכפפות סירים, בצעיפים, בגרביים 

 ם בארגזי ספרים וכלים.וכדומה לצורך ריפוד של דברים שבירים ומילוי רווחי
 

צלחות, ספלים, כוסות ודברים שבירים אחרים כדאי לעטוף בחומרי אריזה: ניירות, 
עיתונים, פצפצים. אם עוטפים כל צלחת וצלחת, הסיכוי גדול שכל הצלחות שלנו יגיעו 

 בשלום לביתן החדש.
 

עזרה, את תהליך המיפוי והמיון אנחנו חייבים לעשות בעצמנו, אבל אפשר לגייס 
במיוחד בימים האחרונים לפני המעבר, כאשר אורזים כבר את החפצים היומיומיים 

 .שבשימוש שוטף ביותר
 

חשוב לגייס כמה שיותר עזרה, מכל סוג: משפחה, חברים, וגם ילדים. עזרה במיון וניפוי 
החפצים שלנו, במטרה למסור כמה שיותר חפצים שאיננו משתמשים בהם ואיננו 

עזרה בהדבקת הארגזים. עזרה באריזה עצמה. עזרה ברישום במחברת  אוהבים אותם.
עבורי בזמן שאני מסדרת בתוך הארגז. עזרה בהחזקת הארגז הסגור כדי שאוכל להדביק 

אותו. אם בחרתי בקידוד במדבקות, אפילו ילדים קטנים יכולים ללמוד בזריזות איך 
 פיאות הארגז. 5להדביק את המדבקות הצבעוניות על 

 
 יך ומה לרשום על הארגזים?א

על הארגזים המכילים חפצים שבירים, כגון תמונות ממוסגרות או כוסות, נכתוב בגדול 
 .בטוש/לורד העבה "שביר"

 
 גם המיספור שלנו וגם הכיתוב "שביר" ייעשו על כל פיאות הארגז חוץ מהתחתית:

 צדדי הארגז.  4למעלה, וכן על כל 
 

)בסדר הרץ  14( מספר 2יר" על ארגז כלי מטבח )קידוד שב 2-14כך נרשום חמש פעמים "
של הארגזים( שמכיל כוסות, כוסיות יין, צלוחיות קטנות, ספלים קטנים ותחתיות 

גם בדף המוקדש לארגזי המטבח,  –)ככתוב בתוכן הארגז, בשני מקומות במחברת שלנו 
 וגם ברשימת הארגזים לפי סדר רץ בסוף המחברת(.

 
 אוד לכתוב את כל תוכן הארגז. מניסיוני, חשוב מ

כך, כשמחפשים משהו, זה מאוד עוזר. כשאנחנו אורזים, זה לא נראה לנו חשוב. אחר 
הארגזים  15-אבל אחר כך, כשהילד יחפש את הרכבת שלו ואנחנו לא נדע איזה מ

לפתוח קודם, או ששכחנו שאת הגרביים שלו ארזנו לא עם ארגז הבגדים אלא בתור 



אז נוקיר תודה גדולה למחברת שלנו, שבה  –אלבומים המשפחתיים ריפוד לארגז ה
 רשמנו הכל בדייקנות. 

 
 מדוע נרשום על כל צידי הארגז?

כי בשלבים השונים של האריזה, ההובלה והפירוק נראה צדדים שונים של אותו ארגז. 
 אם יש מעליו, מצדדיו ומתחתיו עוד ארגזים, נוכל לראות רק צד אחד שלו. לכן חשוב

כל מצב נוכל לראות מה מספר הארגז: אם הוא שהכיתוב יהיה מכל הצדדים, כך שב
באמצע ערימה, אם הוא בראש ערימה, אם יש ארגזים מסביבו ורואים רק את המכסה 

 אנחנו רוצים תמיד לדעת את המספר והקוד שלו. –העליון שלו, לא משנה מאיזו זוית 
 

כדי שלא ייפתח  מלמטה תו במסקינג טייפאז עכשיו נקח ארגז, נפתח אותו, נדביק או
 ונבדוק את הבית שלנו: ממה נתחיל? –לנו ברגע שנכניס לתוכו דברים 

 
 שיהיה מעבר קל ונעים!

 
 באהבה,
 בשמת

"TUHאמא לחייםUTH" 
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