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מגדיר זה מוקדש לכל החפצים בשוליים. 
ולהורים שלי על חופש שניתן למצוא אותו רק בפשטות של הדברים.



ת י ג י ג

הגיגית היא כלי קיבול גדול.
פעם הגיגית הייתה עשויה  מפח ,אבל היום לא ממש רואים כאלו.

בכל זאת נחמד לזכור שהיו כאלו.
הגיגית המודרנית עשויה פלסטיק צבעוני.

ישנן חילוקי דעות לגבי השימוש בה ,
או אולי אפשר לומר שכל אחד משתמש בה מעט שונה.

אותי קילחו בגיגית שהיום אבא שלי מוריד בה כביסה מהגג.
הגיגית עולה בין 15-35 ₪ .

ובבדיקה שערכתי גיליתי שהיא מחזיקה 27 שנים לפחות.
*1  גיגית פלסטיק 
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מתלה דבק דו צדדי 2*

י צדד דו  דבק  מתלה 

המתלה הוא חפץ עזר לכל חללי הבית.
הוא נודד בין כתלי המטבח והשירותים ואפילו לחדר השינה הוא יכול להגיע.

נוהגים למכור אותו ליד הקופה בטמבוריות , כמו מסטיקים.
לפני הדבקת המתלה יש לחשוב היטב היכן למקמו 

, מכיוון שמרגע ההדבקה, אין להסירו , להעבירו ולמקמו מחדש,
 והוא יישאר כחלק מקירות הבית.
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הה בו ג ק  פלסטי שרפרף 

השרפרף הגבוהה (שאין להתבלבל בינו לבין שרפרף פלסטיק נמוך),
מכיוון שאין לו משענת , ואין תמימות דעים לגבי יופיו , 

 לרוב הישיבה עליו תכול במצבי קיצון שהם כאמור 
: ארוחת שישי מרובת אורחים , מחסור בריהוט גינה או מרפסת 

, במעבר דירה (לאחר שהריהוט הכבד הובל כבר) ,
כאשר צריך תוספת קטנה לשולחן האוכל (למשל לשתייה או לסלט)

 או כוננית זמנית . 
בחלק גדול מן הזמן הוא ישמש כהדום למנוחת רגליים עייפות.

הוא מצוי לרוב בערמה )אחת ממעלותיו של מוצר זה(של מינימום 4 שרפרפים ,
בחדר השירות הגינה או המרפסת. 

הה בו ג ק  פלסטי שרפרף  3*
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ם י ח י ט ש ט  ב ו ח

החובט הוא כלי ניקיון השטיח 
ומשתייך למשפחת כלי התחזוקה שלי הבית.

החובט עשוי פלסטיק ולו ידית ארוכה וראש דמוי קליעת קש.  
סממנים בולטים של חובט שטיחים מקורי הם 

שאריות מתבנית הזרקת הפלסטיק באזור הראש,
וקו תפר (פארטינג ליין) מורגש בשני צידי הידית האורכיים. 

הזמן השכיח ביותר להבחין בחובט הוא ביום שישי בשעות הצהריים.
פעולת החביטה בשטיח מנערת ממנו את האבק  , ודורשת מאמץ פיזי

לחובט מתחרים רבים במרחב הבייתי , 
משואב האבק עד תכשירי ניקוי משוכללים, אבל אין יפים ממנו.

חובט שטיחים 4*
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י ל ד

הדלי הוא כלי קיבול לנוזלים.
משתמשים בדלי לאגירת מי סבון לשטיפת הרצפה

 ובעוד מקרים ככלי לשטיפת מברשות צבע מלוכלכות.
בסיסו של הדלי צר מפתחו העליון ולכן מתקבלת צורה קונית 

, הצורה שלו מאפשרת לו (כאשר הופכים אותו)להפוך לשולחן מרפסת נהדר 
או שרפרף הגבהה בעת הצורך.

לדלי ידית ברזל דקה או פלסטיק. כך או כך לא נוח לאחוז בה.

י ל ד 5*
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ב ג מ

המגב הוא כלי ייעודי לגריפת מים מהרצפה בעת שטיפתה.
מגב מסוג זה הוא בעל משטח תחתון ארוך וצר עשוי גומי

 המחובר למקל ארוך , כמו של מטאטא.
למגב ישנם חברים נוספים שלרוב נמצא בקרבתו ,

כמו הדלי ,שהוזכר קודם ,והסמרטוט . 
כולם חלק פעיל בשטיפת הבית.

(ישנם גם מגבים קטנים לניקוי שמשמות ברכב או כאלו לניקוי השיש , עליהם לא ארחיב.) 
איך נחליט היכן להניחו?

זו באמת שאלה. 
אך מצאתי כי ברוב הבתים הוא נע בין חדר האמבטיה , לחדר השירות/המרפסת 

, או ברווח הצר בין המקרר לקיר(זהו מיקום אהוב על כל הבריות).
מעולם לא הבחנתי במגבים בסלון למשל. 

*כשהגוררתי בארצות הברית רציתי מגב. והטרידה אותי המחשבה איך אומרים מגב באנגלית ?

עד שהבנתי שאין מילה ספציפית למגב שאנחנו מכירים , משום שאין מגבים לשטיפת ריצפה בארה”ב 

, וזאת משום שהרצפות שם עשויות עץ.

ב ג מ 6*
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