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 :עשרת הדיברות לתחזוקת הבית

  

 זה יכול להיות. תמודד עם הבעיהלאנשים יש נטיה לא לה. התמודדות - 1 
 ועוד דחיינות, )פחד מכשלון(כולת שלהם  בינהחוסר אמו, בגלל חוסר הבנה
 אנשים לא מאמינים שהם יכולים לעשות לבד ובקלות כל מיני .תירוצים רבים
ובגלל . להחליף ברז, תקן נזילה בניאגרהל,  לנקות מסנן מזגן-דברים בבית

הם , אבל גם כאשר הם לבסוף מאמינים ביכולות שלהם, שהם לא מאמינים
אני רוצה לבשר לכם , ה'חבר. ימצאו מליון סיבות מדוע לא לטפל בבעיה

אני לא אומר . הבעיה לא תיפתר מעצמה: חדשות לא כל כך טובות בענין
. שזה יהיה קצת נאיבי לצפות לזהאבל אני אומר , שזה לא יכול לקרות

המעשה יכול !  פשוט לעשות מעשה-הפתרון הוא מאוד מתבקש וקל לביצוע
שכן שיעשה , חבר,  קרוב משפחה-לבקש ממישהו אחר, יו לבעל המקצועשלהתקשר עכלהיות 
אבל בהחלט , תאמינו או לא,  כן.עשות את זהאיך לשמלמדת או להירשם לסדנת הדרכה , את זה

 .)☺למקרה שלא שמת לב , הטלפון שלי מופיע למעלה(ויש גם מי שמלמד , המוד את זאפשר לל
 

 הוא טיפולסדר העדיפות ב, כשכבר מחליטים לטפל בדברים .תיעדוף - 2 
תמיד לימדו אותנו שקודם צריך לטפל בדברים . בעל משמעות מרחיקת לכת

בעקרון . המשניים, כ בדברים הפחות חשובים"ורק אח, העיקריים, החשובים
קודם בדברים " מטפלים"ש, אבל בפועל מה שקורה הוא. זה מאוד נכון

בעצם , ובגלל שהם מוזנחים, )י ערך דחיינות בסעיף הקודם/ראה (החשובים
 בנזילה כ"אח, טיח שנפל מהקירב קודם נטפל. שום דבר לא מטופל

. את מסנן הברז או המזגןכ ננקה "אחכ ננקה את הסיפון ו"אח, מהניאגרה
אבל לתקן אותו ייקח לנו . לא ספק הטיח שנפל מהקיר הוא הכי חשובל

, לעומת זאת. אם ניקח בחשבון את כל הבלגן מסביב, לפחות יומיים ברוטו
 ואנו יכולים לשים את המטלה - דקות2ייקח לנו בדיוק , לנקות את מסנן הברז או את מסנן המזגן

 עם האוכל בא .כ" הגדולים יבואו אח,ים להתחיל לטפל בדברים הקטנ-פתרוןה. הזו מאחורינו
 :קישורב" קבלת החלטות ותיעדוף"י מאמר / ראה.התיאבון

1=Itemid&486=id&view=task&content_com=option?php.index/il.co.ovedet-isha.www://http. 
 

לאנשים יש נטיה חזקה לבלבל בין .  בסימפטום בבעיה ולאטפלל - 3 
אם נעשה .  רטיבות בקירות-דוגמא קלאסית. הבעיה לבין הסימפטום שלה

הרי שלא נפתור את , בו יש את הרטיבותמקום  שפכטל וצבע בקצת
, אבל בגשם הבא הראשון, אומנם הקיר ייראה ממש כמו חדש. הבעיה

 מקור מה שצריך לעשות זה לאתר את. הנזילה תחזור כמו גדולה
הסימפטומים ייעלמו מעצמם ,  ואחרי שמקור הנזילה יטופל.רטיבות/הנזילה

כדי לתקן את וצבע כטל כמובן שאחרי זה תמיד רצוי לעשות קצת שפ(
 .)י הנזילה"הנזקים שנוצרו ע

 

הבית אינו . המון דברים בבית דורשים תחזוקה תקופתית שוטפת.  שוטפת תקופתיתהקותחז - 4 
כמו שאתם , כמו שאת האוטו צריך להכניס לטיפול תקופתי. שונה מכל דבר אחר שאתם מכירים



 

http://www.drfix.co.il 

info@drfix.co.il 

  אלדד שמח

  3 מתוך 2 עמוד
 

  2011 אלדד שמח!  תק� זאת בעצמ�� ר פיקס"כל הזכויות שמורות לד© 

מן בין הבדיקות וככל שמתבגרים פרקי הז(הולכים לרופא אחת לתקופה 
 כך גם צריך לתחזק ,ה פעם בכמה ימים'ספונג כמו שעושים ,)מתקצרים

, מסנן מזגן, ראש טוש,  מסנן פיית הברז-למשל. את הבית באופן שוטף
 כל אלה ).חומרה ותוכנה(מחשב , מרזבים, קולטי דוד שמש, סיפון כיור

עונה חלקם דורשים טיפול ותשומת לב פעם ב. דורשים תחזוקה שוטפת
ברוב . חלקם דורשים טיפול לעתים תכופות יותר, )שראש טו, מזגן(

 להשקיע - הפתרון. ממש מעט זמןלוקחהמקרים הטיפול שהם דורשים 
  .זמן בתחזוקה שוטפת

 

רוב האנשים לא עוצרים לרגע לחשוב מהם . אישיים בצרכים התחשבות - 5 
ובסופו ,  עבורםם מתאישאינושירות /ורוכשים מוצר, הצרכים האישיים שלהם
מוצר  -האחת: לידי ביטוי בשתי צורות עיקריותבא זה . של דבר לא ישרת אותם

 -והשניה, )אבל הן מגולמות היטב במחיר המוצר(עם תכונות שהם לא צריכים 
כ בא לידי ביטוי "בד (בילבול בין התרומה של המוצר בהווה ותרומתו בעתיד

צר או שתחזוקתם השוטפת שירות זולים שאורך חייהם ק/רכישת מוצרב
 . צבעונית מדפסת הזרקת דיו-של אלה" מנצח"דוגמא מצוינת לשילוב . )יקרה

, בינינו(רוב משקי הבית ממש לא צריכים צבע בהדפסות הביתיות שלהם 
תמיד אפשר ,  בצבעמודפסתבשביל פעם ביובל שהילד צריך להגיש עבודה 

סנית חמ, לעומת זאת).  מסמכים הקרובהלהדפיס בעבודה או לשלם כמה שקלים בחנות צילום
כ עולה הרבה יותר ממה שעלתה המדפסת "דבו, מהרמאוד מאוד  תהדיו עולה הון תועפות ונגמר

 - פתרוןה.  משביתים את המדפסת-ואז אחרי פעמיים שלוש שמחסנית הדיו התרוקנה. עצמה
 .ולרכוש מוצר בהתאם, שירות/צרכים שלנו מהמוצרבין את הלה

  

אבל זה , בלי להיעלב(בפרט ישראלים , אנשים. חשיבה לטווח ארוך - 6 
חוכמת את ומקדשת המעלה על נס , כבר קשור לתרבות הישראלית שלנו

 חשיבה זו מלווה. חושבים לטווח הקצר במקום לטווח הארוך, )האילתור
מה שטוב היום . חוסר צפי להתפתחות הענינים, חוסר תכנון וראייה קדימהב

ואנו צריכים לחשוב על כל מערכת יחסים , יה טוב גם מחרלא בהכרח יה
זה . כעל מערכת יחסים לטווח ארוך, עם מי או מה שזה לא יהיה, שיש לנו

. זה תופס לגבי הכל.  ומה לאשירותים, מוצרים, ארגונים, תופס לגבי אנשים
 להסתכל קדימה ולחשוב מה ישתנה בעוד זמן מה בעתיד ואיך -פתרוןה

או ,  ולנקוט פעולות שיקדמו אותנו לטווח הארוך ולא הקצר.ולהיערך לקראת
 .לפחות לא רק הקצר

  

 לפני סקר שוקא עושים בדיקה מקיפה ורוב האנשים ל. סקר שוק - 7 
אלא קונים אותו בהזדמנות הראשונה שהוא , שירות/רכישת מוצר
 עוברים בדיוטי פרי ורואים משהו -בבקשה? דוגמאות. נקרה בדרכם
או קופון שהגיע במייל לגבי מוצר שנדמה , ו נראה סבירשהמחיר של

מוצר שממוקם בסופר , להם שהם צריכים אותו והוא מתאים להם
מגיעים למדפים , אבל כולם, שכולם(בדיוק ליד מדפי החלב או הלחם 

ו נסקר שוק מאפשר לנו להתאים את המוצר לצרכים של. )האלו
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 או מתכלים מוצרים יומיומייםגם כשקונים , ם גדוליםלא רק בשיפוצי. ולהשיג אותו במחיר תחרותי
י את / ראה.זה מלמד אותנו יותר על הצרכים שלנו ועל המוצר,  לעשות סקר שוק-הפתרון. אחרים

 .survey-market/il.co.drfix://http:  בקישור"? שווה-סקר שוק"המאמר 
  

אנשים לא משתמשים  .חומרים הנכונים/בכליםשימוש ידע ו - 8 
בצורה לא שהם משתמשים בהם או , בכלים או בחומרים הנכונים

אז הוא , לעתים הם חושבים שאם משהו עבד במקום אחד. נכונה
אז הוא , או אם הוא עבד בצורה מסוימת, עבוד גם בכל מקום אחרי

שימוש לא נכון בחומרים או בכלים גורם לכך . יעבוד גם בצורה אחרת
אנו צריכים לטפל שוב , אנו מתוסכלים מזה, שהיישום לא מצליח
שהיא מיותרת , ואנו גם חווים חוויה של כשלון, מההתחלה בכל הענין

סופר  ( שניות3דביק הכל עם דבק מגע או דבק לה -למשל. לגמרי
בטון כשבאים לתלות עליו / בין קיר גבס לקיר בלוקיםבדיללהלא , )גלו

חומרים כלים וללמוד קצת על השימוש בלרכוש ידע ו - פתרוןה. דברים
 .tipa-tip/eldad/il.co.saloona://http:  בקישור"טיפ טיפה"י את המאמר /ראה .ועל ייעודם

  

אחרי שכבר החלטנו לפעול . ה יעילהקצאת משאביםותכנון  – 9 
לא תמיד כל דבר הוא דחוף לעכשיו ומצדיק הפניית כל , )שזה מעולה(

לעתים עיכוב סביר בפעולה . המשאבים הזמינים שלנו כדי לטפל בו
אם  -דוגמאל ").כל עכבה לטובה "-היה מי שאמר(יכול לשרת אותנו 

ויש לנו , ו צריכים לנסוע למקום מסויםנאיש לנו משהו לא דחוף שבגינו 
או אפילו (עדיף לחכות קצת עם אחד מהם , עוד סידור במקום קרוב

גם אם היא . הנסיעות לנסיעה אחתשתי ולאחד את  ,)שניהםעם 
היא עדיין הרבה יותר קצרה  - תהיה קצת יותר ארוכה במרחק או בזמן

ואני כבר לא מדבר על . משתי נסיעות נפרדות לאותו מקוםומשתלמת 
 - פתרוןה. בלאי של הרכב ועוד,  דלק- כגון יקריםהחסכון במשאבים

וזה גם קשור (קצת   שיחכה-ומה שלא,  לעשות עכשיו-מה שדחוף, להכניס דברים לפרופורציה
 .)יעדוף שדובר עליו כמה סעיפים קודםלת

  

זה נראה להם מאוד ,  שותלים בגינה עץכשאנשים. אימון וחזרתיות - 10 
עד   שנתייםואפילושנה , חודשייקח וש, צריך להשקות ולטפח אותוסביר ש

מיומנות , נושא חדש, כשאנשים לומדים נגינהאבל . שהוא ייתן פירות
אותו נושא תוך פרק זמן קצר  מצפים להיות אלופים בהם', חדשה וכד

יש הרבה עבודה קשה . סמים אין ק- אז רק שתדעו!ככה? למה. ביותר
 אל תצפו להיות -תחזוקת הביתוזה תופס גם לגבי . הצלחהשמביאה ל

או אחרי , אלופים בקידוח או בהרכבות אחרי שקדחתם חור וחצי בקיר
 . זה לוקח זמן-)בואו נודה על האמת, ולא תמיד ישר (שהרכבתם מדף אחד
תרגום בו ,Practice Makes Perfect:  יפה ממשבאנגלית זה מצלצל

 חזרתיות היא אם כל מיומנויות : יותרספרותיתובשפה . אימון מביא לשלמות: עבריתחופשי ל
 -או כמו שמלמדים את הילדים בגן! ככה תהיו טובים יותר,  שתעשו את זה יותרכלכ. הלמידה
 !לא קונים באף חנות, סבלנות


