מדריך אריזה וההכנות שלפני מעבר הדירה

ארזתם לבד? אתם עומדים לעבור דירה? יש סוגיה חשובה שתצטרכו להעניק עליה את הדעת לפני
המעבר ,והיא כמובן סוגיית האריזה .עומדות בפניכם שתי אפשרויות מרכזיות :האחת היא לארוז באופן
עצמאי ,והשנייה היא להיעזר בשירותי האריזה מטעם חברת ההובלות ,במידה וישנם .מטבע הדברים ,שירותי
האריזה ייקרו את העלות הכוללת של המעבר ,אך יש לקחת בחשבון שהמובילים מנוסים מאוד בתחום ולכן
סביר להניח שיסיימו את מלאכת האריזה יום לפני המעבר או אפילו ביום המעבר עצמו.

במידה ותארזו באופן עצמאי ,סביר להניח שידרשו יומיים -שלושה עד שתסיימו את מלאכת האריזה .הימים
האלה מתבטאים כמובן באובדן ימי עבודה ,מה שמתורגם באופן ישיר לכסף .לכן כדאי לערוך השוואת
מחירים ולבדוק מהי ההצעה המשתלמת ביותר שקיבלתם על ידי חברת ההובלות ולבדוק האם היא
משתלמת יותר מלקיחת ימי חופש .תופתעו לגלות שלא תמיד אופציית האריזה העצמאית היא הזולה ביותר
מבין האפשרויות הקיימות.

טיפים לאריזה נכונה
במידה ובכל זאת עשיתם את השיקולים שלכם והחלטתם לארוז לבד ,חשוב מאוד שתכינו מספיק ארגזים
לקראת העבודה .רוב חברות ההובלות יספקו לכם את הארגזים בעצמן ,כאשר עם סיום פריקת הציוד כמובן
שתתבקשו להחזיר את הארגזים במסודר .יחד עם הארגזים כדאי להכין גם ניילון נצמד ,ניירות ,דבק וסכין
יפנית .יש להקפיד לארוז את כל הציוד בהתאם לתכולת החדרים ולסמן גם את הארגזים עצמם בהתאם
לכל חדר .זה יקל עליכם משמעותית במשימת הפריקה .בדרך כלל בתהליך האריזה נפטרים מציוד
ומחפצים שאין בהם יותר צורך ,זו הזדמנות נהדרת למיין את כל החפצים הללו -מה לפח ומה לתרומה.

מומלץ להתחיל בתהליך האריזה באופן הדרגתי ,כך שתוכלו לקחת את התהליך בקלילות ולא בתחושת
לחץ .התחילו לארוז מבעוד מועד חפצים שאינם נמצאים בשימוש שוטף .כך בסמוך ליום ההובלה תגלו
שנותר מעט ציוד שעדיין לא נארז .חפצים קשיחים כמו דיסקים או קלטות לדוגמא ,מומלץ לארוז בקופסאות
עמידות ולא בארגזים ,שכן העומס שיוותר על הארגז עשוי להביא לפירוקו .חפצים שבירים יש לארוז בנייר
לבן ,ולא בנייר עיתון כפי שמקובל ,שהרי נייר העיתון עשוי לכלכך את החפצים .במידה וישנם פריטים יקרים
ושבירים באופן מיוחד ,מומלץ לעטוף אותם בשכבת הגנה נוספת באמצעות ניילון בועות.

טיפים נוספים לפני מעבר הדירה
את המקרר ממליצים לנתק מהחשמל בדרך כלל יום לפני המעבר על מנת לנקות אותו בצורה יסודית.
בגדים אין צורך לארוז בארגזים אלא ניתן לארוז אותם באמצעות שקיות ניילון חזקות .אריזת הציוד למטבח
דורשת התייחסות מיוחדת ,ולכן לשם כך תצטרכו ארגזים שהם עבים וקטנים .יש לארוז את ציוד המטבח
בכל ארגז כך שהוא יהיה מלא )וימנע נפילות או שבירות( אך גם לא דחוס מדי כדי לא ליצור לחץ עליו לחץ
מיותר .בקבוקים וצנצנות כדאי לאטום באמצעות ניילון נצמד כדי למנוע מצב לא נעים שבו נשפכים נוזלים
בתוך הקרטון.
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בדקו האם חברת ההובלות תוכל לספק לכם ציוד נוסף פרט לארגזים .ישנן חברות הובלות לדוגמא
שמספקות כלובים מיוחדים לצורך העברת מחשבים וארגזי תלייה לצורך העברה בטוחה של הבגדים.
במידה ולא ,הפתרון שהצענו באמצעות שקיות הניילון העמידות יתפוס גם כן .מומלץ להכין לעצמכם ערכת
ניקיון בנוסף לציוד האריזה ,על מנת שתוכלו לנקות בצורה יסודית את הדירה לקראת יום ההובלה ולהכין
אותה לקראת הדיירים הבאים.
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