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עסק שכונתי
מדרכות, 7 אבנים, קלאס, תופסת, סטנגה, 
פרה עיוורת, שלום אדוני המלך — נסו לו־
מר את זה לילדי הפייסבוק והטוויטר והם 
להוריהם  המילים  את  ללחוש  נסו  עיניים.  יגלגלו 
והעיניים יתמלאו לחלוחית של דמעות ונוסטלגיה. 
תעשייה  מהנדס   ,39 איילון,  שלומי  את  תשאלו 
שמשחקי  שהחליט  לשעבר,  היי־טק  ואיש  וניהול 

השכונה של פעם הם הקריירה השנייה שלו. 
ביקש  שלנו,  הבכור  הילד  כשרום,  התחיל  "הכל 
שנארגן לו מסיבת יום הולדת מיוחדת לכבוד גיל 
הילדים  את  ירתק  מה  התלבטנו  ואני  אשתי  שש. 

ואילו חוויות הם עדיין לא חוו. בסוף החלטנו לבסס 
את יום ההולדת על משחקי השכונה שאנחנו גדלנו 

עליהם".
המסיבה הייתה מוצלחת, ואיילון, אבא לשלושה 
גרם  הוא  ביד.  משהו  לו  שיש  הבין  קטנים,  ילדים 
לאשתו, מירב, לנטוש את משרתה בתחום ההיי־טק 
ולהצטרף אליו ומאז חודש יולי האחרון מפעילים 
השניים את חברת "משחקי שכונה בגינה" שמתמ־
חה בהפעלות של ילדים במשחקים בטעם של פעם. 
איילון אף זיהה בקרב ההורים והילדים צורך לשחק 
למטה בשכונה ובקרבת הבית, והוא נותן לכך מענה 

בצורת משחקים שכונתיים שהחברה שלו מארגנת 
במסגרת חוגים על בסיס שבועי, במתנ"סים ובבתי 
הספר. "ההורים שבאים למסיבות יום ההולדת נדב־
קים בהתלהבות ומבקשים הפעלות כאלה גם לעצ־
מם", הוא מגלה ומתאר אנשים מבוגרים שמטפסים 
בעידודו על צמרות העצים ועל פרגולות בגינות 
ציבוריות במהלך משחקי מחבואים, מקפיצים כדור 
על שפת המדרכה או צולפים במגדל בן 7 אבנים, 
ממש כמו פעם, אבל פלוס כמה קילוגרמים וכרס 

קטנה.
"לצערי, דור ההורים הנוכחי, שאני נמנה עליו, 
לא השכיל להנחיל לילדים את אותה מורשת מש־
חקים עליה גדלנו. אני בהחלט מאשים אותנו בכך 
מול  קונסולות  במשחקי  עסוקים  שלנו  שהילדים 
מסך טלוויזיה או המחשב ולא יוצאים מהבית לשחק 
עם חברים בשכונה. האירוניה היא שההורים שלנו, 
שברובם היו דלי אמצעים, זיכו אותנו בילדות נפ־
לאה בעוד שילדי המאה ה־21, שהוריהם בעלי אמ־
טבע,  משוללת  חיוורת,  בילדות  מסתפקים  צעים, 

עם פחות צחוקים ואינטראקציה חברתית".
איילון מרחיק לכת כאשר מדובר בילדיו שלו 
ומצהיר כי הם אינם רשאים לצפות בטלוויזיה או 
בדי.וי.די במהלך השבוע. "מותר להם להיצמד למ־

סכים רק בסופי שבוע. כאשר אני שומע שהילד שלי 
אומר באמצע השבוע שמשעמם לו, אני מיד שולח 
אותו לשחק עם ילדים מהשכונה, ולא במחשב, אלא 

פנים אל פנים, באוויר הפתוח".
ואיך משכנעים את ילדי הריאליטי המדוגמים 

לבנות מגדל של חלומות מ־7 שברי אבנים לא סי־
מודה  איילון  גם  בעליל?  ייצוגיים  ובלתי  מטריים 

שמדובר במשימה לא פשוטה. 
"כאשר אני מסביר את החוקים של 7 אבנים, 
הם מיד שואלים למה האבנים מסוגים שונים, למה 
הן שבורות בקצה, למה הן עקומות ועם זיזים ואיך 
אפשר להניח אותן זו על גבי זו. אחרי שאני מסביר 
שאם נביא בלוקים מדוגמים מחנות בניין הקבוצה 
מפתיעה,  בזריזות  לערימה  אותם  תערום  השנייה 
הם מבינים את הפשטות של פעם ואת הפלסטיות 

של היום". 
גו־ מהשטח  מקבל  שהוא  המצוינות  התגובות 

שמשחקי  מאמין  הוא  כי  להצהיר  לאיילון  רמות 
השכונה של פעם עוד ימלאו גם את זמנם של ילדי 
שנות האלפיים. לדעתנו, איילון אופטימי מדי, שכן 
כל עוד אנחנו, ההורים, לא משחררים חבל ולא מא־
פשרים לילדים שלנו לרדת ולשחק למטה, הם לנ־

צח יישבו מול המחשב ויגדלו חצילים בפייסבוק.

קלאס בתשלום
120 שקל לחודש על בסיס  חוג משחקי שכונה:
חד־פעמי.  למפגש  שקלים   35 או  שבועי,  מפגש 

מומלץ מגן חובה ואילך.
שקל   950 עד  שקל   800 הולדת:  ביום  הפעלה 
ועד  שקל   1,100  — בסופשבוע  שבוע.  באמצע 

1,300 שקל. 
אירועים למבוגרים: החל מ־950 שקל ועד 1,300 

שקל בסופשבוע. 
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"ההורים שלנו, שלרוב היו 
דלי אמצעים, זיכו אותנו בילדות 
נפלאה. ילדי המאה ה�21, שהוריהם 
בעלי אמצעים, מסתפקים בילדות 
חיוורת, משוללת טבע". הדובר הוא 
שלומי איילון, שהחליף קריירת 
היי�טק בניהול חברת "משחקי 
שכונה בגינה" ומחזיר את ההורים 
והילדים למשחקי הרחוב של פעם 
איריס ליפשיץ�קליגר

חוג קלאס 
או משיכה בחבל. 
חוזרים למשחקי 

השכונה של 
פעם




