מי שמממממעז

מגדל עז
ינ יב יוס יף ־ או ר

ניר שמואלי הוא חקלאי מבטן ומלידה.
סבו וסבתו הקימו את מושב באר טוביה
אי אז ־בב ,1930אביו היה מראשוני ה�ב
נים של המקום והוא נשאב מגיל צעיר
לעבודת המשק ,למטעים ובעיקר לרפת.
אלא שרצה הגורל ובמהלך שירותו הצב
באי הוא חלה ומטעמי בריאות נאלץ
לשמור על מרחק מאהבתו הגדולה -
העבודה עם בעלי החיים .שמואלי יצא
ללימודים והחל לעבוד בחברת ,IBM
אולם למרות מה שעשוי היה להיתפס
בעיני רבים כהצלחה וטיפוס בסולם
המעמדי ,כל אותה העת ליבו נשאר
במשק .וכך לאורך כל שנותיו בהייטק
דאג לשמור על פינה קטנה שתחבר

ניר שמואלי עבד ב־ ,IBMיעלי רעייתו
היתה יועצת חינוכית מוערכת
ולשניהם היתה פינה חמה בלב לבעלי
חיים  ‰בשלב מסוים הם החליטו
לחתוך מההייטק ומאורח החיים
הנורמטיבי ולהקים מחלבת בוטיק
משפחתית אצלם בחצר המשק
במושב באר טוביה  ‰כעת הם עובדים
מסביב לשעון ,יחד עם הילדים
וההורים ,ומאושרים מכל רגע

אותו אל הקרקע ,תרתי משמע .בין
היתר בא הדבר לידי ביטוי בעדר כבב
שים קטן ובזוג עיזים ידידותיות שגודלו
אצלו במשק המשפחתי ,ומהחלב שלהן
שתו הוא ובני ביתו ובעיתות רצון ייצרו
יוגורט וגבינות לצריכה עצמית.

משק סגור
משפחת שמואלי המורחבת  -ניר (,)46
יעלי ( ,)42נעמה ( ,)14הילה ( ,)12אסף
( ,)8הוריו של ניר תחיה ( )78וישראל ()80
ושלל בעלי החיים הנלווים (כבשים ,עיב
זים ,סוסים ,כלבים ,תרנגולות ,ארנבים
ושרקנים)  -חיו בשלווה במשק המשב

פחתי ,עד שבשנת  2009החליט ניר כי
הוא מיצה את עולם הייטק ושהגיע הזמן
לחזור בכל הכוח למשק ,כדי להגשים
את חלומו הישן  -להיות נוקד .המשפחה
החלה להגדיל את עדר העיזים ,ואת בית
הייצור הצנוע ששימש להכנת גבינות
ביתיות הם החליפו במחלבה בקנה מידה
משמעותי יותר .שלוש שנים לאחר מכן
יעלי עזבה את עבודתה כיועצת חינוכית
והצטרפה לניר .השניים הקימו מחלבת
בוטיק עם כל האישורים הנדרשים ,מדוב
בר במקור הפרנסה המרכזי של המשפחה.
ואיך מתנהלת משפחה עם מאה עיב
זים? הדיר והמחלבה נמצאים במשק,
צמוד למבנה המגורים ,והעבודה במשק
צילום :איתן וקסמן

"כיום אנו עובדים יום יום,
מבוקר עד לילה ,אך
כפי שאמר קונפוציוס:
'בחר עבודה שאתה אוהב,
ולא תצטרך לעבוד יום
אחד בחייך' .אנו אוהבים
ומאושרים מהבחירות שלנו
בחיים ,מסופקים מהעשייה
המשמעותית שלנו
ומהדרך שבה אנו צועדים"
משפחת שמואלי בהרכב מלא (לא כולל החיות)" .זכות לגדל ולחנך כך ילדים"
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מתבססת על עבודה עצמית של יעלי
וניר ,בסיוע הילדים וההורים" .אנחנו
מתנהלים כמשק סגור" ,אומרת יעלי,
"מגדלים את העיזים ,חולבים במכון
החליבה שלנו ומכינים מגוון גבינות
במחלבת הבוטיק שלנו  -יוגורטים,
גבינות רכות ,קממבר ,סנט מור וגבינות
קשות .את התוצרת אנו מוכרים בחנות
המשק בלבד".
התוצרת נמכרת בשני ערוצי שיווק:
הראשון הוא החנות ,שפתוחה במהב
לך השבוע בין השעות  9:00ל־.18:00
ערוץ השיווק השני הוא עולם התיירות:
הם מארחים במשק קבוצות של אנשים
ממקומות עבודה שונים ,גמלאים ומשב
פחות.

אלי שורשים
אז מה בעצם הביא משפחה נורמטיבית
לרצות לוותר על הכל ולגדל עיזים?
"השורשים" ,אומרים יעלי וניר כמעט
ביחד ומתייחסים לזה ששניהם דור
שלישי של מושבניקים  -דור הסבים
שלהם לקח חלק בייסוד באר טוביה ,כפר
הס וכפר ביל"ו.
"החלום שליווה אותנו מילדות התווה
לנו את הדרך ,וידענו שכך אנו רוצים
לחיות את חיינו הבוגרים" ,מוסיפה יעלי.
"לאורך השנים חלמנו לגדל עיזים ,כי
מעבר להיותן בעלי חיים נפלאים חלב

יעלי וניר שמואלי.
"שותפות אמיתית
בכל חלק מחיי
היומיום" | צילום:
פלג אלקלעי

עיזים הוא בעל סגולות מיוחדות והוא
גם היחיד שניר יכול לצרוך ,לאור עברו
הרפואי .חלב עיזים מתעכל במהירות,
עשיר במינרלים וויטמינים וסידן .האופן
שבו אנו גדלנו והתחנכנו כמו גם ההבנה
היכן נמצא הלב הם אלו שהנחו אותנו
לאורך הדרך .אין בנו תחושה שוויתרנו
על דבר ,להפך ,בחרנו לחיות חיים מלאי
עשייה ,יצירה ומשמעות .חיים שבהם
אנחנו עובדים יחד אחד עם השנייה ,זה
לצד זו ,מתפתחים ומפתחים את המשק,
כל יום מחדש".
ניר מספר שכבר מילדות אהב במיוחד
את בני הצאן וכשהיה בן תשע קנו לו
הוריו בהפתעה זוג טלאים 30 .שנה לאחר

"אנחנו מתנהלים כמשק
סגור :מגדלים את
העיזים ,חולבים במכון
החליבה שלנו ומכינים
מגוון גבינות במחלבת
הבוטיק שלנו  -יוגורטים,
גבינות רכות ,קממבר,
סנט מור וגבינות קשות.
את התוצרת אנו מוכרים
בחנות המשק בלבד"

מכן ,כאמור ,הוא החליט להפוך את התב
חביב למקצוע ,וכשהחליט להקים מחלב
בה ,הוא אומר ,היה ברור שרק בעבודה
משותפת יצליחו הוא ורעייתו להפוך
את החלום למציאות" .האתגרים הניצב
בים בפני עסק עצמאי הם רבים.
השותפות ,החברות והאהבה
הן שנותנות לנו את הכוח
להגשים את משאלות
ליבנו" ,אומרת יעלי,
שעבדה בבית הספר
היסודי בקדרון ,שבו
היא עצמה התחנב
כה כילדה .היא היתה
יועצת מוערכת ונהנתה
מאד מעבודתה ,אך לא
רצתה לפספס הזדמנות לחב
בור לניר ולהגשים יחד חלום משותף:
"אין כיף גדול יותר מאשר להיות יחד יום
יום ,לאורך כל היום".

בלבד בימינו .אז מה נתן להם את התב
עוזה לצאת למהלך הכלכלי המסוכן הזה?
"המזל הגדול שלנו היה ששני זוגות
ההורים סיפקו לאורך כל הדרך רוח גבית
משמעותית ליישום ההחלטה .זה לחלוב
טין לא מובן מאליו לעזוב עבוב
דה מסודרת ,בעלת תנאים
טובים וביטחון כלכלי
לטובת העיסוק בחקב
לאות" ,מודה יעלי.
ניר מספר שכשחזר
לעבודה ,נעמה ,בתו
הבכורה ,למדה בכיב
תה א'  -צעירה מכדי
להבין את המשמעויות
הנלוות של המהלך.
היום הזוג בהחלט משתמש
בבחירות שלו כדרך להעברת מסרים
ערכיים לילדים" :להעז ,ללכת עם הלב,
לא לפחד מקשיים או אתגרים".
ויש לכך ,כמובן ,לא מעט ערכים נוב
ספים" :זו זכות גדולה עבורנו להיות
עצמאים ולעבוד במשק ,קרוב לבית
ולילדים .המשפחה בשבילנו היא מעל
לכל .הזמינות והנוכחות הפיזית והרגב
שית שלנו בחיי ילדינו היא זכות כבירה.
היתרון הגדול והבולט ביותר בניהול
משק משפחתי הוא שכולנו יחד .ילדינו
שותפים ולוקחים חלק פעיל בהצלחת
הפעילות במשק .שנינו התחנכנו בידיב
עה שהעזרה במשק היא חלק מהשגרה

יום
המשפחה
2019

חלום שהתגשם
ניר ויעלי בחרו ללכת אל הלא נודע
ולהתחיל ליצור מאפס מחלבת בוטיק .הם
מודעים לכך ,מן הסתם ,שלא לכל אחד
יש את הפריבילגיה הזו .חקלאות הפכה
למקצוע העבר  -הגיל הממוצע של העוב
סקים בתחום נוגע ב־ 65ובמהלך הדור
האחרון ירדה כמות החקלאים במדינה
מכ־ 80אלף (בשנות ה־ )80לכ־7,000

היומיומית במשקים חקלאיים שמתבב
ססים על עבודה עצמית .אנו מרגישים
שזו זכות לגדל ולחנך כך היום גם את
שלושת ילדינו .מדי יום אנו מרגישים
את גאוותם של הורינו ושל הסבים והסב
בתות שלנו ,זכרם לברכה ,על כך שבחב
רנו להמשיך בדרכם הציונית-חקלאית".
החיים הקודמים שלכם היו יותר או
פחות לחוצים מהחיים היום?
"כיום אנו עובדים יום יום ,מבוקר עד
לילה ,אך כפי שאמר קונפוציוס' :בחר
עבודה שאתה אוהב ,ולא תצטרך לעבוד
יום אחד בחייך' .אנו אוהבים ומאושרים
מהבחירות שלנו בחיים ,מסופקים מהעב
שייה המשמעותית שלנו ומהדרך שבה
אנו צועדים".
בהרצאה שניר מעביר לאורחים שמב
גיעים לבקר במשק ,הוא תמיד אומר
שלאחר שהחלים היה ברור לו שעל
חלומות לא מוותרים .הבסיס להגשמת
החלום טמון באורך רוח ,אמונה וביב
דיעה שמגיע לכל אחד לעשות את מה
שהוא אוהב" .לא מזמן ניר שאל אותי
אם כשנישאנו ,כך דמיינתי שיתגלגלו
החיים שלנו" ,מסכמת יעלי" .אכן ,אנו
מנהלים חיים שהם מעבר לכל דמיון.
חלום שהתגשם ,הן מבחינה משפחתית
והן מבחינה תעסוקתית .מעל לכל ניצב
בת האהבה הגדולה שלנו ,והנגזרת שלה
היא השותפות האמיתית בכל חלק מחיי
היומיום"¿ .
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