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הברזלהרשמשה

אנשיאצללסיוראוקיאותנולוקחעכשיו

הואבהםבסביבה,המושביםשלהמלאכה

וקיוםהקרקעליישובמלאיםשותפיםרואה
נהוגהחבלביישוביהקהילתיים.החיים

כאןוהאמניםפתוחיםבתיםפעםמדילקיים
שמגיעיםותייריםמטייליםלארחרגילים

השונות.המלאכותבביצועלצפות

חרשכץ,משהפנינואתמקבללמשלכך

גיבורכמושנראהשנה,33כברברזלואמן

רוכבשהואשהסוסיםרקמערבונים,של

היתרביןיוצרשהואענקפסליהםעליהם

הארוךושיערוגבוההואסוסים.שלמפרסות

וכץ,כברזל,החזקיםפניואתמעטרוהלבן
מספרשלוהמרשיםלאטלייהאותנושמלווה

שבוישעיהוגבעתמושבשלמקימיושבין

ושעדמהונגריה,עוליםחבורתמתגורר,הוא

הגולשניחוחמסתלסלהבתיםמחלונותהיום

שיורדיםכץשלהמטופחתהביתחצרהסמיך.

בפסלילתפארתעמוסההרחובממפלסאליה

ומכש־ינשופיםחלקםיצירתו.פריהברזל

פות

$TS1$ומכשפות$TS1$

$DN2$ומכשפות$DN2$מגגמציציםחלקםהגדר,עליושבים

מלאבגודלאחריםבגינה,מונחיםהבית,

שמת־אורנגאוטןקוףכמועל,אלונישאים

נדנד

$TS1$שמתנדנד$TS1$

$DN2$שמתנדנד$DN2$הזו,החצראללבית.בכניסהעמודעל

התחתוןלמפלסשיורדיםהמבקריםמגיעים
הפסליםועמוסתהגדולההסדנהנמצאתשם

הרביםהעבודהכליגםבעבודה,שנמצאים

הגז,לבלוניהמחוברוהמבערכץשלמאוד

פסליו.עלעובדכץשעליוהסדןלידשעומד

מעלותלאלףהאשאתמבעירשהואכדיתוך
עבדשעליהמברזלענקגורילתבנומציצה

האחרונים.בחודשים

כאןפרחיםמגדלבעברושהיה"משה,

והואחקלאים,שללליבםמביןבמושבים,

העבודהכליכלאתעבורנושמצילזה

שנפגעוברזל,העשוייםשלנוהיומיומיים

ממנימקבלהואתודהולאותלתקן,ושיש

הגו־אתומלטףאוקיצוחקפלפלים",ארגז

רילה

$TS1$הגורילה$TS1$

$DN2$הגורילה$DN2$.מזרימיםהחקלאיםבמקביל,הענקית

ברזל,קפיציישנות,מחרשותגרוטאות,אליו
שיצאמברזלכליכלובעצםטרקטוריםחלקי

אלאלגריטה,הולךלאוהואשימוש,מכלל

אמנותלהיותוהופךכץ,שללאטלייההולך

שלביתומולמוקםאגב,אלהבימיםמברזל.

השונותמיצירותיושיורכבפסליםגןכץ

לבקראפשרבינתייםבו.לבקריוכלוהציבור
בפעולה,אותולראותשלו,בסטודיוכמובן
פסו־הפיכתשלהמרגשמהתהליךלהתרשם

לת

$TS1$פסולת$TS1$

$DN2$פסולת$DN2$שהופכותסוסיםפרסותלאמנות,ברזל

שמקב־חלוליםשמשדודידוהרים,לפסלים
לים

$TS1$שמקבלים$TS1$
$DN2$שמקבלים$DN2$אפשרמראשבתיאוםועוד.חדשיםחיים

בסדנה,ולעבודהלביקוריםלכאןלהגיע

25שלובעלותאיש,40עדשלבקבוצות

להתקשרלאמבקשרקכץלאדם.שקלים
השלאףאתישןהואאזכילארבע,שתייםבין
שלו.שטונדה

מראש.בתיאוםיוםכללבקראפשר
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הנעלייםבסדנת
עינתעול

הב־אתוהלהטנובאדמהשנגענואחרי

רזל

$TS1$הברזל$TS1$

$DN2$הברזל$DN2$נוסףלחומרלעבורהזמןהגיעעכשיו

קדמיעינתשללאטלייהאותנולוקחואוקי
אנישליהיום"רובהסמוך.שריגיםבמושב

אבלהחממות,ביןמסתובבבלנסטון,בנעלי

המקום",זהייצוגיות,נעלייםצריךכשאני
ואנחנוהקטנותהעץבמדרגותמטפסהוא

מעצבתקדמישםהעליונההקומהאלאחריו

בה־וסנדליםנעלייםידבעבודתומייצרת

תאמה

$TS1$בהתאמה$TS1$

$DN2$בהתאמה$DN2$.שנ־הגדולהנעלייםממבחראישית

מצא

$TS1$שנמצא$TS1$

$DN2$שנמצא$DN2$לראותאפשרלסטודיו,הכניסהבקומת
בצבעיםרביםעורבסוגישימושעושהשהיא

שלהםושילובשונותובטקסטורותשונים

קלותמייצרתשהיאוהסנדליםושהנעליים
היווהןאחתבידזוגהרמתילתנועה.מאוד

הרג־עלגםהן"כךמורגשות.בלתיממש

ליים",
$TS1$,"הרגליים$TS1$

$DN2$,"הרגליים$DN2$30כברכאןשמקיימתקדמי,מבטיחה

בסנדלרותהעוסקיםומפגשיםסדנאותשנה

הרגליים.כפותסביבכולםושכל

לכאןשמגיעותהמטייליםשל"לקבוצות
הרגל,כףשלהאנטומיהעלמסבירהאני
ושיווימודעתליציבהתרגיליםמלמדת

מוד־ועלמבוגרים,לאנשיםבעיקרמשקל

עות

$TS1$מודעות$TS1$

$DN2$מודעות$DN2$עוב־כןכמולקרקע.שלנוחיבורשל

רים

$TS1$עוברים$TS1$

$DN2$עוברים$DN2$לעיצוביומייםאויוםבנותסדנאותפה

לומדיםהארץ,מכלמגיעיםממשנעליים.

וכלהחומריםאתבוחריםהעבודה,שיטתאת

פעילותזובעצמו.שעיצבנעלעםיוצאאחד
ובוחריםלכאןשמגיעיםמיוישמאודמהנה

הס־בסוףבמושבים,הצימריםבאחדלישון

דנה

$TS1$הסדנה$TS1$

$DN2$הסדנה$DN2$קדמיצוחקתבמחול",יוצאיםגםאנחנו
רוק־שלההמקסימיםהאפוריםוהתלתלים
דים

$TS1$רוקדים$TS1$
$DN2$רוקדים$DN2$ביחדפניה.עלשנמתחהרחבהחיוךעם

בעקבותיהשעלהשטפן,שלה,הזוגבןעם

עבורנעלייםמתאימהגםהיאלישראל,

בח־שלהםהמידהאתמוצאיםשלאאנשים

נויות,

$TS1$,בחנויות$TS1$

$DN2$,בחנויות$DN2$מיוחדיםמאודשילוביםמחפשיםאו

האישי.לטעםבהתאםצבעיםשל

האנטומיהולהבנתנעלייםלעיצובסדנא

שריגים,לי־און19כרמיםהרגל.כףשל

.einatsshoesפייסבוק:,050-6897783

נ7ה7;1בהטעימה
ליזיי

סנדלריםהיינוחם,בעודובברזלהכינו

ורגעאוקי,שלבפרחיםוהתבשמנולרגע,

לוקחאוקיהמקומי,בייןשנתבסםלפני
עזיז,לילישלהקובותאתלטעוםאותנו
ידיובעלתותיקהמקומיתבשלניתשהיא

להתחבבמצליחותשלהשהקובותזהב,

המילויבזכותשליהעירקיהחךעלאפילו

ליליכללבדרךבטעם.והעשירהבשרני

קבוצותזכריהשבמושבבביתהמארחת
מסורתיותכורדיותלארוחותמטייליםשל

הקובות"מילא)אוקי:ממולאיםקובות,של

הגפןעליאתכשתטעמיחכיחכיאבלשלה,

סיפורילצדוסלטיםתבשיליםהממולאים"(,

ובכליוסי.בעלהשמספרהעדהשלהעלייה

סלקקובהלילישלהקובותשלישייום
קבעכדרךומוגשותמככבותחמוקובהאו

במיקוםונמצא"לימונית"שנקראבמזנון

שבתחנתהנוחותחנותבתוךמפתיעמעט

ערימותביןכאןליישוב.בכניסהסונולהדלק

השףשולחןפותחהקלהוהשתייההחטיפים
המקום,בעלשהואתדמור,בוגרויזמן,חיים
שמגי־מהסביבהגרגרניםעללנוומספר

עים

$TS1$שמגיעים$TS1$

$DN2$שמגיעים$DN2$הקובותבשבילשלישיביוםבמיוחד
מלאדלפקישהנוחותחנותבתוךלילי.של

האחורי,מהמטבחשיוצאמבושלטובבכל
עםומוגשיםבמקוםשנאפיםבאגטיםכולל

מעידשעליהשווארמהסיחוכןבשריםסוגי

טעמנו,לאאנחנואבלמצויינתשהיאאוקי
לשולחןהגיעובינתייםלקובות.חיכינוכי
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הגידולטכניקותעלולומדיםהשנה,עונות

השונות.

נקראבמיוחדשחיבבנוהסיוריםאחד

במתכונתחוויהומציעהשקשוקה","דרך

ואוספיםבלולעובריםטייבל:טופארםשל

והעגב־הפלפליםשללחלקותמשםביצים,

ניות,

$TS1$,והעגבניות$TS1$

$DN2$,והעגבניות$DN2$מכיניםובשטח,ליד,הבאמכלקוטפים

להצטיידאפשרוגםואוכלים,השקשוקה,את

במצרכיםבסביבה,יצרניםאצלאובמקום

ועוד.ייןלחם,גבינות,כמונוספים

גםויוצאיםמראשבהרשמההסיורים

לאשנמצאמאוד,המרשיםבריטניהלפארק

לכיווןעזקהלתלהסמוכותמהגבעותרחוק
הג־אזורלשריגים.עגורביןמערב,דרום

בעות

$TS1$הגבעות$TS1$

$DN2$הגבעות$DN2$בשביליםמרובהבריטניהפארקשל

באחדלחנותאפשרלפיקניקים,ובמקומות

הנ־האוירבמזגולטיילהסמוכיםהחניונים

עים

$TS1$הנעים$TS1$

$DN2$הנעים$DN2$ממנוישהידיים.רחבהפארקבשבילי

שליותרהנמוכיםלאזוריםיפהתצפיתגם

בתוךעזקה,לתלבסמוךואגב,עדולם.חבל
השבי־וגםישראלשבילעוברהפארק,שטח

מראש,בתיאוםכאןלעצוריכוליםליסטים
בשטח.טעמיםעזתשקשוקהלאיזו

מתוש־גדולשחלקערבי,כפרהיהזכריה

ביו

$TS1$מתושביו$TS1$

$DN2$מתושביו$DN2$במקומוהשחרור.במלחמתנטשאוברח
שה־העולים,מושבהמדינהקוםעםהתבסס

גיעו

$TS1$שהגיעו$TS1$

$DN2$שהגיעו$DN2$.לבתיזכרכמעטאיןכיוםמכורדיסטאן

כלשנשמרהמסגדמלבדהערבים,הכפר

יתרכמואוקי,בשטח.ונמצאהאלההשנים

במורשתמאודגאהכאן,שגדלוהכפרתושבי

ומס־השטח,ולתוואילנוףקשורהמקומית,

פר

$TS1$ומספר$TS1$

$DN2$ומספר$DN2$המ־הייחודיהטבעעלבהתרגשותלנו

קיף

$TS1$המקיף$TS1$

$DN2$המקיף$DN2$,הקולומבריותהמערותעלוגםאותנו
שובךיונים,לגידולששימשוכאןשנמצאות
המערהבקירותגומחותבאמצעותליונים

להשתמשהאזורלחקלאיאיפשרוובעצם

הש־לדישוןהיוניםשלהעשירהבלשלשת

דות.

$TS1$.השדות$TS1$

$DN2$.השדות$DN2$הזווהלשלשתכימידשןהיהלא"פעם

ומביטאומרהואבנמצא",טובהכיהדשןהיא

המסוריםשהתאילנדיםהפלפליםבשורות

האחרוניםהקטיףימי"אלהבשטח.קוטפים

הצ־לפהיגיעויומייםובעודהפלפליםשל

לפנירגעישראל.לקטשלהמתנדביםעירים

שנותרוהפלפליםהשיחים,אתמורידשאני

והחק־אומרהואלתרומה",יעברועליהם
לאים

$TS1$והחקלאים$TS1$
$DN2$והחקלאים$DN2$השולייםרחביבכובעיהםהתאילנדים

אנח־המלבניים.הקרטוןארגזיאתממלאים

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$ישרמתוקיםצהוביםפלפליםמכרסמים

אינםהשטחיםכיאותם,לשטוףבלימהשיח,

ומ־עסיסמלאטרי,פציח,הפרימרוממים.

תוק

$TS1$ומתוק$TS1$

$DN2$ומתוק$DN2$כמהגםאוקישלמידיומקבליםואנחנו

אותםודקיקים,לוהטיםאדומיםפלפלים

וגםעצמם,בעבורהתאילנדיםכאןמגדלים

שאוקיוקטנטניםחריפיםבשרנייםפלפלים
נדע.איתםכשנבשלתוקפניים.שהםמזהיר

לימוניבזיליקוםעבורנוקוטףהואבינתיים

עצמםעבורכןגםשתלושהתאילנדיםריחני

ולשווקלגדללהתחילמתכווןשהואואומר
מנשנ־אנחנובארץ.גורמהלמסעדותאותו

שים

$TS1$מנשנשים$TS1$

$DN2$מנשנשים$DN2$ממכר.והטעםמהעלים

עלותואחרים,השקשוקהדרךסיורי
190גילמעללרוכבסיור עלותשקל,16:
60לגילמתחתלילדסיור עלותשקל,16:
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הידייםרהביהחקלאייםבשטחים

לתלמתחתממשזכריה,מושבשל

המוזכרתיהודהשבשפלתעזקה

וגולייתדודשביןלקרבבהקשרבתנ"ך
ומטופ־ארוכותחממותשלמרשימהשורה

חות

$TS1$ומטופחות$TS1$

$DN2$ומטופחות$DN2$ונוריותכלניותשלפריחהתחילתובהן

מסוגיםפלפליםשיחישלשורות-שורותוכן

הצבעים,בכלמתוקיםועדמחריפיםשונים
הפ־וגםהעגבניותגםבוטיק.עגבניותלצד

לפלים
$TS1$הפלפלים$TS1$

$DN2$הפלפלים$DN2$הקטיף,בשלהיממששניהםנמצאים
לה־מתהילותרקוהכלניותהנוריותואילו
רים

$TS1$להרים$TS1$
$DN2$להרים$DN2$.בטק־עונותיואתמחליףהטבעראש
סיות

$TS1$בטקסיות$TS1$
$DN2$בטקסיות$DN2$ומרגיעה.קבועה

חולשהזוהצבעוניתהאימפריהכלעל
המושב,בןמנשה,)יצחק(אוקישנה30כבר
תהי־עדוהעגבניותהפלפליםאתשמגדל

לת
$TS1$תהילת$TS1$

$DN2$תהילת$DN2$,עוברהקרהבעונהעכשיווממשהחורף

אחדשניםבמשךוהואפרחים,שללגידול

לאירופהחורףפרחישלהיצואניםמגדולי

היהקורונה,שנתשעברה,בשנהולעולם.

ייצואמכמויותאחוזל־03לבדואחראי

קו־בשנתדווקאכן,מישראל.החורףפרחי

רונה,

$TS1$,קורונה$TS1$

$DN2$,קורונה$DN2$הפרחיםגידוליהתמעטותבשלוזאת

עםבעיותוכןהגזהתייקרותבגללבאירופה,

מאפריקה.המשלוחים

בשטחהשארתיהקורונהשהתחילה"איך

אלף400שלנזקספגתיפרחים.וחצימיליון
האחריםהמגדליםנס.קרההשנהאבלשקל,

לק־ואניכמויותשהקטינואולגדל,הפסיקו
חתי

$TS1$לקחתי$TS1$
$DN2$לקחתי$DN2$אותהאתזרעתיהקורונהולמרותהימור

עלההמחירבגדול,והצלחתיפרחים,כמות
באירופהפרחיםהיושלאכיווןשלושה,פי

בני־בנוסף,הקורונה.שלהראשונהבשנה

גוד

$TS1$בניגוד$TS1$

$DN2$בניגוד$DN2$,לחמםכדיגזצריךלאאנילאירופה
חםאצלנוהפרחים,אתולגדלהחממותאת

החממותעלומצביעאומרהואטבעי",באופן

הפ־ערוגותכאשרשלו,והמטופחותהנקיות

רחים

$TS1$הפרחים$TS1$

$DN2$הפרחים$DN2$מעליושבותאלאבקרקענוגעותלא
ענייןביניהן.עוברתוההשקיההשטח,לפני
אתופוגשכאןשמבקרלמימאודמרשים

במי־הישראליתהחקלאותשלהמקצוענות

טבה.

$TS1$.במיטבה$TS1$

$DN2$.במיטבה$DN2$

מיש־לפרחיםמחכיםבחו"ל"השווקים

ראל",
$TS1$,"מישראל$TS1$

$DN2$,"מישראל$DN2$מה־אחוזש־09ומצייןמתגאה,הוא

פרחים

$TS1$מהפרחים$TS1$

$DN2$מהפרחים$DN2$קטןהלקלייצוא.נועדומגדלשהוא
וכאשרבישראל,שלנולבתיםמגיעמאוד

צבעוניםאונוריותכלניות,הביתהתרכשו

בפרחיםשמדוברבחשבוןקהוהקרובבחורף

בה־בהםוטפלומים,מאודהרבהששותים

תאם.

$TS1$.בהתאם$TS1$

$DN2$.בהתאם$DN2$

הקורו־בזכותאצלושנולדחידושעוד
נה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$הואבמהלכםחקלאייםסיוריםהםאלו

החק־לעולםבשטההמטייליםאתחושף
לאות.

$TS1$.החקלאות$TS1$
$DN2$.החקלאות$DN2$שטחרכביגביעלמתקיימיםהסיורים

ארבעהבןריידראיזיואקולוגיים,אישיים
כיסאעליושביםחשמל,עלשמונעגלגלים

וב־איטיתברכיבהונוהגיםקטןאופניים

טוחה.

$TS1$.ובטוחה$TS1$

$DN2$.ובטוחה$DN2$איטיתהמהירותרחבים,הגלגלים

ק"ג,ל-09רקשמגיעמשקלובזכותוהכלי,
הח־באדמהפוגעולאהקרקעאתדוחסלא

קלאית.
$TS1$.החקלאית$TS1$

$DN2$.החקלאית$DN2$במגווןשנערכיםהסיורים,במהלך

שונים,חקלאותבסוגיפוגשיםמסלולים,

לפיהאזורשלהשוניםלגידוליםמתוודעים
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לנדרועוייקה

צפרירים,בביד

כאןשמכיןוטעימיםטרייםסלטיםשלל
סלטכורדים,חמוציםכרוב,חומוס,חיים

הקובותגםלשולחןמתגלגלותוהנהירקות
מכיןשחייםהאדוםבמרקששוחותלילי,של
סלריעליוסלרי,סלקבמקלותעשירוהוא

בטעמיםהפהאתומציףחמצמץ־מלוחוטעמו

מעידאוקיבאדום.הלבןהאורזאתוצובע

המ־זהומבחינתויום,בכלכאןאוכלשהוא

קום

$TS1$המקום$TS1$

$DN2$המקום$DN2$לה־יכוליםשהמטייליםביותרהטעים

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$,בימילכאןשמגיעיםכאלהכוללאליו

חד־פעמייםבכליםקובהמרקלאסוףשלישי
ענייןהסמוך.בריטניהבפארקבטבעולאכול

וממשיך.הקורונה,בימילמסורתכברשהפך
ושמחה,מלאהבבטןמכאןיוצאיםאנחנווגם
לסגורצפריריםבמושבהסמוךליקבהיישר

הזה.המקסיםהיוםאת

סונול,הדלקתחנתמתחםלימונית,מזנון
כולל17:00עד08:00א׳־ה׳,בימיפתוח

מזון.ללאהחנותרקבשישימזון.הגשת

.3950012־050או.5528625־077טלפון:
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שנה,15כמעטכברשקייםצפריריםיקב
ושייקהלוריבמושבשהקימובוטיקיקבהוא

רשותשלפנסיונריםשהםזוגבנילנדר,

אר־פיסתכלמכיריםוככאלההעתיקות,

כיאולוגיה

$TS1$ארכיאולוגיה$TS1$

$DN2$ארכיאולוגיה$DN2$ואףהזוההיסטוריהעתירתבסביבה

הפעילותעםיחדשלהםהסיפוריםאתמשלבים
טעימותסיורים,שכוללתביקב,מקיימיםשהם

אפשרובעבר.היוםייןעשייתעלוהסברים

כאןלשבתסתםוגםהפעילויות,לאחתלהגיע
גבינותפלטותלהזמיןהפתוח,המושבנוףמול

הק־הגפניםלחלקתולהשקיףייןבקבוקעם
טנה

$TS1$הקטנה$TS1$
$DN2$הקטנה$DN2$הטעימותאתעורכיםשבההיקב,בחצר

פיקניקסליכאןמכרוקורונהבימילקבוצות.

ליינותלקונספט.לחזורמתכנניםועכשיו

עתי־חורבותשםעלהזוגבניקוראיםשלהם

קות

$TS1$עתיקות$TS1$

$DN2$עתיקות$DN2$שה־אומרואוקיבאזור,כאןשנמצאות

חיבור

$TS1$שהחיבור$TS1$

$DN2$שהחיבור$DN2$אותושמחברמהגםהואלמקוםשלהם

לשתותכדילהגיעאוהבהואשאליוהיקבאל

הצעדיםאתלתכנןכדיגםאבלולהירגע.יין

מעיסוקיולפנסיהשיפרושלאחרשלו,הבאים

כרמיםלגדללהתחילרוצההואואזהנוכחיים,

הר־הייןיצרניעבורמקומייםענביםולטפח

בים

$TS1$הרבים$TS1$

$DN2$הרבים$DN2$אניושייקהלורי"בעזרתבאזור.שנמצאים

לעצמימסמןהשונים,הזניםאתלומדטועם,
כאןלגדללהתחילומתכווןאוהב,שאנימהאת

זהבסביבה.ליינניםאותםלשווקכדיענבים

אנ־חקלאות,תיירות,ביןאותישמרגשחיבור

שים,

$TS1$,אנשים$TS1$

$DN2$,אנשים$DN2$,מי־ייןאזורשהיהבמההיסטוריהקרקע

מים

$TS1$מימים$TS1$

$DN2$מימים$DN2$,"לחייםמרימיםוכולנואומר,הואימימה

הבא.החלוםלמען

א׳-ה׳צפרירים,מושבצפרירים,יקב
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