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הן פתחו את הדלת, לאו דווקא 

לאורחים. עובדות מהבית, עם 

הרבה אנשים על הראש.

איך באמת מנהלים עסק 

מהבית? כתבה מבעד לדלת!

עסק בנעלי בית
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קניות
מהדלת של המשפחה בה התארחנו, התלהבתי. היו תלויים 
עליה שני שלטים. האחד – שם המשפחה. והשני – מתן שירות 
חיוני. הסתקרנתי להיכנס לדירה זו. לראות את המכירות 
הללו מבפנים. הדירה הייתה מאורגנת ודלת החדר בו היו 
מוצרי המכירה הייתה סגורה. כשהתקשרתי להודות לבעלת 
הדירה על טוב ליבה, שאלתי אותה כמה שאלות לגבי אופן 
ההתנהלות. בכל אופן, לנהל עסק מהבית זה נשמע מאתגר 
ממש. האישה המיוחדת הזו, פתחה בפניי שוב את הדלת, 
והפעם – כדי לצפות. ישבתי אצלה, ממבט של אישה מהצד 
זה היה מרתק. לקוחות נוקשות על הדלת, מנסות לתחוב את 
ראשן, מתעלמות משעות הפתיחה ומרעישות בחדר המדרגות. 
יצאתי לעוד כמה עסקים מהבית, חזרתי עם שקיות עמוסות 
במסקנות. הן מספרות בעצמן. חייבות לבוא ולבקר, ולא בשביל 

לקבל שירות.

גיטי יוזף, בעלת בוטיק בגדים 

פותחת דלת: יבוא בגדי נשים ונערות.
הדלת פתוחה ל...: כל מי שמעוניינת להתעדכן במיטב האופנה 

הכשרה ובמחיר השווה לכל נפש.
כיצד פותחים דלת? "השקעה היא סוד ההצלחה. איכר הרוצה 
להצמיח בקרקע פירות, צריך להמתין שלוש שנות ערלה, 
לאחר מכן נטע רבעי, ורק אז הוא יכול למכור את היבול. 
כשדלת ביתי נפתחה, התכוננתי לפרק זמן של השקעה, ועם 
כל עלה שבצבץ ותורגם לשטרות שמחתי עד אין קץ. לא קל 
לפתוח עסק, אך כשהדלת נפתחת, הודו לד', היא סבה על 

צירה ללא הרף..."
שני שלטים על דלת – כיצד? "אני קמה בבוקר, שולחת את 
ילדיי. ואז – מתחילה לאסוף מכל פינות הבית שמלות, חצאיות 
וכל מה שנמדד אתמול. צר לי לאכזב את כל מי שרוצה 
לשמור לעצמה מידות מסוימות. בבוקר אני מסדרת את 
הכל, חשוב לי שייכנסו למכירה ויהיה אור בעיניים, 
ובמחילה מכל מי שחיפשה מידה איקס, שמרה 

לעצמה ועד שהיא באה, הפריט נמכר... 
כל זה עד שעות אחר הצהריים. אז יש לי שני 
שלטים. מבחוץ, המשפחה, ובפנים אני עונה 
לטלפונים סביב השעון. 'יש לך את הדגם 
הזה?' 'מה נשאר לך במידות הללו?' 'כמה 

ה  ל ו לה ע השמ

ושואלים האם כאן מתגוררת הפאנית, אני מדייקת ואומרת שכאן 
גרה משפחת גרוזינגר, וגם הפאנית. חשוב לי שילדיי יבינו שקודם כל 
אנו משפחה, ורק אחר כך, בעלי עסק. בבוקר, אני שולחת את הילדים 
כמו החלום המתוק משנות הסמינר, יש לי את כל הזמן שבעולם, 
לאחר מכן אני מנופפת למצעים הסתורים, לשאריות הבוקר ונכנסת 
לעבודה. בשעות היותר מאוחרות, כשלקוחות מתחילות לזרום, אני 
משווה מראה מסודר לבית, כל זאת, עד השעה אחת. אז אני שוב 

אימא במשרה מלאה. את העסק אני פותחת שוב בשעות הערב".
מבעד לדלת – כשזרים על המפתן: "ישנן הרבה נשים שמרגישות 
בבית. פעם מצאתי לקוחה במטבח מרתיחה לעצמה מים בקומקום 
ופותחת ארונות כדי לחפש כוס קרטון. בתחילה, ממש נדהמתי. עם 
הזמן למדתי לזהות את אותן אמיצות מראש. ולהשתדל למנוע מהן. 
עדיין, יש את אלו המבקשות לראות מקרוב את השעון במטבח. הן 
בדיוק מזמינות חדר ילדים – אפשר להציץ...? לעיתים אני מאפשרת, 
ולעיתים קרובות מסרבת. בכל אופן יש לי ילדים והם צריכים מרחבים 

פרטיים לעצמם".
חג בפתח הדלת? "להתארגן מראש, זה הסוד. למדתי איך לתכנן את 
הזמן, על מה אפשר לוותר ובמה אפשר להיעזר. בערבי פסחים, נשים 
מעירות לבנותיי כיצד כדאי להבריק את כלי הכסף בשיטה פורצת 
דרך, "מה, את אוחזת כבר במטבח?" לקוחות שואלות מול הר צלחות 
בקערת אקונומיקה. וכן – ”אתם משתמשים בקקאו בפסח?" אלה 

הפוזלות אל עגלת הקניות".
מה שחוזר על עצמו שנה אחרי שנה לפני חג הסוכות זו נהירה לעבר 
סוכתנו. דפיקות על הדלת "אפשר לראות את הקישוט של האושפיזין" 
הן דבר לגיטימי ביותר מבחינת הסביבה. למדתי לייצר גבולות, על אף 

שהעסק בבית, איני חייבת להיות זמינה תמיד".
בדלתיים סגורות: כשאת נכנסת לכל מכירה בבית – חשבי – לו הייתן 

מתחלפות, כיצד היו נראים לך פני הדברים?
כשאבי קבע את המזוזה בפתח ביתי, הוא לחש לעברי בעיניו המצועפות 
'עוד הרבה פיות מתוקים ינשקו לדלת זו'. לו היה יודע שהפיות יהיו 
גם של עוד אנשים, אולי היה משנה את נוסח הברכה. כך או כך, זכיתי, 

וביתי הוא אבן שואבת ברוך השם להרבה לקוחות מרוצים".
טיפים שיפתחו לך את הראש:

'אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה...'   •
על פאה טובה – משלמים.  •

חפיפה במים צריכה להתייבש.   •
גם אני צריכה זמן להתאוורר, אל תתפסי אותי על סירוב   •

לקבלת פאתך.
להיות עדכנית זה נחמד, אך האופנה לא תמיד מחמיאה   •

לכל אחת.
כשנוח ונעים לך, רק את יכולה לומר.  •

פאה טובה היא נכס, היא תחזיק מעמד אם תתחזקי אותה   •
כראוי.

שורי וויס, בעלת השכרת בגדי ערב 

פותחת דלת: סטודיו לתפירה והשכרת בגדי ערב.
הדלת פתוחה ל...: כל אחת החפצה להתלבש באירוע בצורה מושלמת, 

מוזמנת לעשות זאת אצלי.
כיצד פותחים דלת? "את העסק פתחתי כשנה אחרי חתונתי. שנים 
קודם לכן התמקצעתי בתחום והתמחיתי אצל המעצבות מהשורה 
הראשונה. גיליתי שאני ממש מתחברת לתחום ועושה חיל בסיעתא 

דשמיא". 
שני שלטים על דלת – כיצד? "לנהל עסק מהבית, זה קשה על גבול 
הבלתי אפשרי, ועסק כמו שלי ממש יכול להוות נטל. שושבינות 
מרוגשות מודדות שמלות מנופחות, מסתובבות בריקודים בכל רחבי 

השחורה, גם מכירה איקס מוכרת אותה ואני רוצה להשוות 
מחירים...' בשעות הצהריים המאוחרות ילדיי שבים הביתה, 
אז אני מורידה שלט אחד ומקדישה את הזמן לילדים. אחרי 
שכולם נמים את שנתם המכירה נפתחת, אנשים נכנסים, 
מטיילים לי בבית. כל זה, עד קרוב לחצות. אז אני מורידה 

את שלט המכירה, עד למחרת...".
מבעד לדלת – כשזרים על המפתן: "בשעות המכירה, אני 
מרשה להסתובב. אך, משום מה יש אנשים שלא מבינים למה 
בזמנים אחרים איני יכולה להכניס. 'רק תפתחי את הדלת, 
אנחנו נסתדר...' למה? את היית מסכימה שיהלכו בביתך אנשים 
ככה סתם. יש שעות, ובהן – תוכלי להיכנס, ויש שעות שלא. 

גם אם אני בבית, העסק סגור!"
חג בפתח הדלת? "ואני, מכניסה אותו בברכה. האדם הוא 
יצור שכל מטלותיו יתבצעו בסוף. זמן הוא דבר גמיש ואני 
מתוודעת לכך שוב ושוב. אין לי מושג באמת איך הכל בא על 
מקומו, מה שבטוח שאם את רוצה להספיק – את יכולה. בערבי 
פסחים משפחות שלמות קובעות את המפגש המשפחתי 
לכאן. לעיתים, אני מביטה בהן ורוצה ממש להציע להם 
כיבוד. הן מחליפות כאן מתכונים, הספקים וגם מתייעצות 
אחת עם השנייה. לקוחות יכולות להסתובב בזמנים עמוסים 
ולחפש תאי מדידה. הן מנסות כל דלת אפשרית. פעם, אחת 
פתחה את דלת חדר הילדים וכמעט לחצה על המתג, באותה 
שניה בני נתן ייבוב תינוקי, נס, אחרת היא הייתה מעירה לי 

את כולם..."
בדלתיים סגורות: "הגעת ממש קרוב לשעת הסגירה, אל 
תנסי למדוד את כל החנות כי לא נעים לך. לא אוהבת, מוזמנת 

ללכת. גם אני עייפה".
טיפים שיפתחו לך את הראש:

אם הרוכסן לא נסגר, אל תיכנסי לאשליה שאולי   •
מחר הוא ייסגר. מניסיון, הרבה בגדים שוכבים בארון בגלל 

רוכסן גונח אחד... 
אם הילדה לא אוהבת בגד, אל תקני אותו.  •

אחרי שנה, הסחורה נגמרת, אין לי בדים להארכה,   •
עם כל הערכה!

אם היה לי את השמלה בצבע אחר, הייתי מראה   •
לך. גם אני רוצה למכור.

אני לא ממציאה צבעים. אם את לא רוצה שמלה   •
שחורה, וגם לא שום צבע אחר, אין לי. עם כל הרצון הטוב.
אל תדרכי על הבגד, ותבקשי ארוז. זה חשש גזל.  •

סוף עונה היא ברירת מחדל גם בשבילי, אל תבקשי   •
ממני לשמור לך!

יעל גרוזינגר, בעלת סלון פאות משגשג 

פותחת דלת: סלון פאות, מכירה, עיצוב וסירוק.
הדלת פתוחה ל...: כל אישה החובשת פאה, זקוקה לפאנית. 
אצלי – היא מקבלת חבילת פינוק נוספת. יחס אישי וחם, 

מקום שמור וקהל יעד מובחר.
כיצד פותחים דלת? "קודם כל – תפילה. אני זוכרת את עצמי 
כטירונית לא גומרת למלמל יחד עם הפן הרותח בידי, בקשתי 
שידי  יפעלו נכון, שהלקוחות יזרמו ויהיו מרוצות, שאצליח 
להתמיד. הודו לד' כי טוב, תפילותיי נענו. הקדשתי לעסק את 
החדר המיותר בבית, זה שכשרכשנו את הדירה כיוונו בשביל 

הילדים שהתווספו, שיהיה, הפך להיות מקום העבודה".
שני שלטים על דלת – כיצד? "כשאנשים מתדפקים על דלתי 

"בשעות הצהריים המאוחרות ילדיי 

שבים הביתה, אז אני מורידה 

שלט אחד ומקדישה את הזמן 

לילדים. אחרי שכולם נמים את 

שנתם המכירה נפתחת, אנשים 

נכנסים, מטיילים לי בבית. כל זה, 

עד קרוב לחצות. אז אני מורידה 

את שלט המכירה, עד למחרת"
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אימא בעבודה

יש לי בית,

עם שתי דלתות.

כשאני חוזרת מבית הספר, אני פותחת את הדלת החומה.

וכשאני שבה מהחוג, אני לוחצת על הידית השקופה.
יש לי בית,

ויש לו שתי דלתות.

אז למה המורה אמרה לאימא, שציוריי אינם משקפים 
מציאות?

יש לי בית,

אבא, אמא ושלוש אחיות.

אך לפעמים – יש לנו עוד כמה אורחות.

אז כמה יש לכם בבית? איני יודעת לענות.

יש לי בית, אבל לא כמו כל החברות...

שירה חסדיאל מנחת הורים, מספרת על הקונפליקט – 

אימא בבית או לא?

לעבודה'.  יוצאת  'אימא  המושג  מאד  רווח  "בדורנו, 

כשעבודתה של אימא היא בחדר הסמוך, יש צורך לדבר 

על כך עם הילדים. שיח עם הסבר פשוט, יתרום להבנת 

הילד על מקומו. ישנן שעות בהן ילד צריך לחוש בדמות 

הקבועה והאהובה, ויש שעות שלא. רצוי להפנות תשומת 

לב מרבית לילדים בשעות אחר הצהריים, כך שבשעות 

הערב יוכל הזמן להיות מוקדש לעסק".
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מי לא צריך
מנת סבלנות?
(לפני פסח)

ספר ילדים מחורז, קסום ומענג, המעלה למודעות את 
נושא הסבלנות, מעודד לדון בו, ומאיר אותו באור 

חדש. מלווה באיורים מתוקים, המשרים אווירה מעולם 
אחר, ומכיל מגוון פעילויות.
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שלחו למייל של זהבה 
  zahavaavi9@walla.com
צילום של יומן הסבלנות שמלאתם,

עד תאריך כ“ג ניסן תשפ“א בשעה 20:00 
ואולי תזכו בפרס שווה:

לפרטים - 052-7678330

פרס ראשון לבן - רחפן
פרס ראשון לבת - בובת ניו-יורק

פרס שני ספר קומיקס בהוצאת יפה-נוף
פרס שלישי - פאזל איכותי

ויש גם הגרלה שווה!!

קמפוס שטראוס רח׳ שטראוס 24, ירושלים

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

להיות צעד אחד 
לפני כולן!

מקצוע יציב ומתגמל,
כי הייטק זו את!

מקצוע 

בטוח 

כלכלית 

בתקופת 

הקורונה

להיות חלק מעולם ההייטק 
את  ליצור  העתיד,  דור  של 
ולהנות  הטכנולוגיה  פלאי 
בשכר  מאתגרת  מעבודה 

גבוה.

בואי 
B.Sc תואר במדעי המחשב

בדלתיים סגורות: "להיות עצמאית, זה פלוס ענק עם מינוס 
קטן. מצד אחד, את בבית, ומצד שני את עסוקה עם העסק 
עשרים וארבע שעות ביממה. אינך יכולה לנעול את הדלת, 
להגיע הביתה ולפתוח אותו שוב מחר. כשאנשים רואים אותי 
ברחוב ומצביעים 'הנה זאתי מהשמלות...' זה ממש נכון, כי 

השמלות הן בנות לוויה שלי לאורך היום".
טיפים שיפתחו לך את הראש:

לפני שאת מסכמת על שמלה, וודאי מי לובש אותה באותו   •
יום. לא נדיר בכלל למצוא שושבינות שסיכמו על אותן 

שמלות.
הגעת למדידה, את רוצה לצלם? לא יהיה נעים לראות   •
אותך רוקדת בחתונה עם דגם דומה למה שראית אצלי.
אנשים נראים טוב כשהם לובשים את מה שמתאים להם.  •

סט זה מושלם, אם לכולן יש אותו טעם...  •
גם עם התחתיות, מזהים אותך!  •

הבית ועושה חזרות לקראת החתונה. בתחילת דרכי, העסק 
היה בתוככי הבית. בין ארון הספרים לשולחן השבת היו 
מפוזרות סיכות על הארץ. עם הזמן, זה הפך להיות מעבר 
לגבול היכולת ועברנו לדירה בת שתי כניסות, אחת לביתי 
והשנייה להשכרה. כך שלקוחות אינן דורכות על מפתן ביתי. 
יש לי את שעות העבודה בדרך כלל בבוקר ובערב, בשאר הזמן 
אני עם ילדיי. אף כמובן שתמיד ישנן את אלו היוצאות דופן, 
שלא מסתדר להן ]אני משתדלת להבינן, בכל אופן זו תקופה 
מאד עמוסה ולחוצה[ ואז אני צריכה לדאוג לשמרטפית, 

להיעזר בבנות משפחה, בשכנות".
מבעד לדלת – כשזרים על המפתן: "כאמור, בתחילה היו 
מסתובבים בביתי אנשים. אך כיום, בסיעתא דשמיא איני 
עובדת ממש בתוך הבית. לפעמים אנשים שואלים אותי 'יש 
לך אולי מים רותחים?' 'אפשר מקום שקט?' הם יודעים שאני 
גרה ליד, בדרך כלל אין לי עם זה בעיה, תמיד אני יכולה לומר 

שהילדים ישנים ואי אפשר לשוחח כאן..."
חג בפתח הדלת? "העונות הבוערות בעסק אינן בערבי 
חגים דווקא. בדרך כלל בחשוון-כסלו ושוב בסיוון. 
לפתיחת העונה אני מתחילה להתארגן זמן רב מראש, 
הרבה שעות ביום ובליל. אך, ברוך השם, זו תקופה 
שחולפת. בעונות אלו גם במשפחתי יש לא 
מעט שמחות. למדתי להתארגן מראש עם כל 
הפריטים והקניות, כך שאפשר לומר שאני 

יחד בשלווה". מצליחה לחגוג אותן 

"ישנן הרבה נשים שמרגישות בבית. 

פעם מצאתי לקוחה במטבח מרתיחה 

לעצמה מים בקומקום ופותחת 

ארונות כדי לחפש כוס קרטון. 

בתחילה, ממש נדהמתי. עם הזמן 

למדתי לזהות את אותן אמיצות 

מראש. ולהשתדל למנוע מהן"

ת
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מה אומרים השכנים?

בבניין אחד, החליטו הדיירים לצאת נגד משפחה שהחליטה 

למכור מוצרים ולתת שירות בתחום מסוים. הם טענו 

שהלקוחות מרעישים והמכירה מהווה נטל.

פנינו אל שכנים המתגוררים בשכונת לעסקים מהבית. 

הם החכימו אותנו, ודווקא בתור לקוחות.

"אני חוזרת מהעבודה, ממתינה למעלית. פתאום מגיע   -

גבר ונכנס. מפאת הצניעות איני נוסעת במעלית יחד 

איתו. הוא עולה לבעלי העסק ואני נאלצת להמתין". 

"מאז שמשפחת איקס פתחו את הדפוס שלהם, חדר   -

המדרגות עמוס".

"למה אנשים אוהבים לדבר דווקא בחדר המדרגות?   -

שקט! אנחנו רוצים לישון".

"לא נעים לי משכנתי, אך תליתי שלט המורה ומבקש   -

לא להניח עגלות ליד דלתי. אני לא יכולה שהכניסה 
חסומה..."

"בני רוצה לקשור את אופניו למעקה, ואין לו מקום.   -

ילדים רוכבים באופניים עד לכאן כדי לקנות את 

הספרים המוזלים".

"הגבלנו את השכנים בשעות מכירה, הבניין עמוס גם   -
כך!"
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מה שאת בוחרת
 הוא סיפורה של מנוחי.
 שאלות רבות צצות ומטלטלות את חייה,
 את משפחתה ואת מה שנדמה לה
שהיא בוחרת כמובן מאליו.
 הבחירה שלך מציבה בפנייך מראה,
שלא תוכלי להימלט ממנה. 

   הסופרת שרה מלוביצקי
בספר מלא רגש, תובנות ומחשבות.
הספר הזה הוא אחיהם הצעיר של 
'קוביית קרח' ו'שביל ירוק מדי', 
כמותם הוא נוגע בליבות הקוראים 
ומשאיר בהם חותם.
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רגליים אם יהיה להם שווה. אחרת, הם יכולים לבחור במרכזיים 
המסחריים, בחנויות הרחוב...

אם את מתגוררת בשכונה מתפתחת, חשבי מהם הצרכים 
של התושבים. משפחות צעירות אינן זקוקות דווקא למכירת 
מצעים מוזלת. אם תחליטי לייבא מוצרי צריכה בסיסיים 

בזול, הלקוחות יגיעו אלייך אף ממרחק". 
לנורית אלקבץ, עמיתה לאביגיל, יש מה לתרום:

"מה פירוש, זה הבית שלי ואני נועלת בו נעלי בית!" אומרות 
לי לקוחות. "תגידי, מה עוד. שאקפיד תמיד לפזר ניחוח מרענן 
בבית, שיבינו שגם אני עייפה, יקנו וימשיכו הלאה". משפטים 
אלו, ימשיכו לבוסס את העסקים הביתיים במחזור של כספים, 
עם סוף חודש חנוק. ונניח שלקוחה אומרת שלא חנוק לה, 
אז למה לא לשחרר מעט את החגורה, לאגור בשביל ימים 

שעוד יבואו?!
עסק ביתי, חייב לתת תחושה של בית. ובמקביל – הוא צריך 
להוות חווית קנייה. כן, תתלבשי, תנעלי נעליים, תחבשי 
פאה, תגרמי ללקוחות לשמוח לבוא אלייך. אל תגררי את 
המגנטים לפינה ואז תגלי כמה חלקיקים מבצבצים מבעד 

לספה, תתאמצי עוד קצת, זה ישתלם לך!
קני ריהוט מותאם ומתאים, אם את מנהלת מכירה לממכר 
אביזרי תינוקות, תשרי אווירה פסטורלית, צבעי פסטל מענגים. 
אם את מוכרת נעליים, תתאימי את המראות לגובה הלקוחות, 
בבקשה. והרצפה – תקפידי שתהיה ממש נקייה... ואם את 
מנהלת קייטרינג מצליח תדאגי לאסתטיקה שכשלקוחות 

יכנסו לטעימות הן תרצענה לסגור אצלך אירוע".
תני ללקוחות חווית קניה, הן יזרמו אלייך בסייעתא דשמיא!"

מילים של אביגיל, יועצת עסקית:
"עסק מהבית, יכול להעיק ולהועיל. את צריכה לשאול 
את עצמך שוב ושוב – למה פתחתי את העסק? 

והתשובה אינה יכולה להיות – כדי להתפרנס.
יש מגוון דרכים אחרות לעשות זאת. תשובה 
כמו: "פתחתי את העסק כדי להעניק ללקוחות 
שירות בטעם של בית". "בשביל לתת מענה 

בשכונה...". לצורך זה 
ם  י ש נ א
ו  ס פ ט י
קומות 
ויכתתו  "עסק ביתי, חייב לתת תחושה של 

בית. ובמקביל – הוא צריך להוות 

חווית קנייה. כן, תתלבשי, תנעלי 

נעליים, תחבשי פאה, תגרמי ללקוחות 

לשמוח לבוא אלייך. אל תגררי את 

המגנטים לפינה ואז תגלי כמה 

חלקיקים מבצבצים מבעד לספה.

תתאמצי עוד קצת, זה ישתלם"

כמה את משתמשת בעסקים מהבית?

22% מהציבור מעדיף לרכוש סחורה אצל מי שהוא מכיר.

64% אוהבים לקנות במרכזים מסחריים, חנויות רחוב 

ורשתות גדולות.

14% אינם מבדילים היכן נרכשת הסחורה, העיקר שהיא 
לטעמם.
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