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רוצים להשתתף? אתם מוזמנים לשלוח אלינו טיפים שימושיים לחיסכון ולצרכנות נבונה. 
הטיפים המקוריים ביותר יתפרסמו בגיליונות הבאים ויזכו את שולחיהם בערכה ליצירת קופת 

 חיסכון בצורת חזיר, מתנת רשת אימג'ינריום. הצעות ורעיונות יש לשלוח 

horim@motomag.co.il במייל לכתובת

שכונת חיים
שלומי איילון, 39, נשוי למירב ואב לרום )7(, ליה )5( ואופיר )3(, עבד כיועץ ארגוני 

לחברות היי–טק, לפני שפתח את מיזם "משחקי שכונה בגינה", המציע הפעלות 
 לילדים ולמבוגרים המבוססות על משחקי השכונה של פעם. 

הרעיון נולד כשרום ביקש ליום הולדתו השישי מסיבה מיוחדת. מוחם הקודח של 
הוריו העלה רעיון מקורי: יום הולדת עם משחקי השכונה של פעם, כמו חמש 
אבנים, עמודו, דג מלוח, תיפסוני ועוד. התגובות האוהדות גרמו לשלומי להבין 

שמשחקי השכונה מתאימים גם לילדים של ימינו, ומכאן הדרך לעזיבת ההיי–טק 
ולהקמת מיזם "משחקי שכונה בגינה" היתה קצרה.

?מה גרם לשינוי?
! "כאב המודאג מכך שהילדים שלנו מבלים את מירב זמנם מול המחשב 
והטלוויזיה וחווים ילדות משוללת טבע עם פחות אינטראקציות חברתיות, 

החלטתי לשנות את המצב ולהכיר להם את משחקי השכונה". 

?עם אילו חששות והתלבטויות התמודדת בדרך?
! "המעבר ממקום עבודה בטוח למיזם חדשני היה כרוך בשאלה החשובה: האם 

התחום יהווה מקור פרנסה איתן? בנוסף, צצו אתגרים הכרוכים בניהול העסק. 
למשל, היכן ראוי לקיים פיזית את האירועים, האם להשקיע כסף בפרסום ועוד".

?מה מייחד בעיניך את "משחקי שכונה בגינה" על פני המתחרים בשוק?
! "אני מאפשר לילדי הפייסבוק לחוות ילדות בטבע עם אינטראקציות חברתיות, 

ואת ההורים אני מחזיר לנוסטלגיה של מחוזות הילדות". 

טיפים להורים שחושבים להפוך לעצמאים:
 � "אם יש לכם רעיון שאתם מאמינים בו, הכינו תוכנית עסקית ובצעו 
פיילוט בשטח בהוצאה כספית נמוכה. לאחר מכן, נתחו את הנתונים, 

התייעצו והחליטו האם כדאי לצאת לדרך". 
 � "יש לא מעט רגעים קשים שבהם נדרשים חוסן נפשי, גב כלכלי ותמיכה 

מבן/בת הזוג". 

 www.shlomieylon.co.il ,052–4742274 ,משחקי שכונה בגינה

עצמאי בשטח

חשבון נפש


