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מהשוקקופסה

סיועגםמתנה,גם
עםשימארזי

חברתיערך

11־10ענדשטוטלנד,אילנה

מקומייםעסקיםמ־001יותריש
לאורךלהםעוזריםשאנחנו
ירידים,באמצעותבשיווקהשנה

קבוצותעםקשרויצירתפסטיבלים
מנכ"ללזר,מירבמספרתמאורגנות",

שמטרתהמודיעין,חבלתיירותעמותת

בקרבבאזורתיירותפעילותלעודד
וחקלאים.ביתייםבשלניםאומנים,
העשייהכלכמעטהקורונה,כשהגיעה

"גםמהסגר.ליציאהעדנעצרההזאת

בעברמגיעותשהיוהקבוצותכלעכשיו,

לזר.מציינתחזרו",לאעדיין

המצב?עםמתמודדיםאתםאיך

לעזוריכוליםאנחנואיך"חשבנו

שנפגעו.הראשוניםשהםהאלה,לעסקים

לקראהשלנוהרגילההפעילותבמקום
החלטנוופסטיבליםירידיםהחגים

אתרבתוךדיגיטליתחנותלהקים

יכוליםעסקיםשבהשלנו,האינטרנט

שלהם.התוצרתאתלמכירהלהציע

מוצרבנינוהשריחגילקראתלכך,נוסף

שלתוצרתהמשלביםשימארזיייחודי:

כלידבש,למשלמקומיים,עסקיםבעלי

ועוד.ריבהקרקרים,עציצים,קרמיקה,

מ־86מארזיםשלאופציות14הצענו

אנשיםשקלים.כ־082ועדשקלים

לרשוםגםיכוליםמהאתר,רוכשים
שהםמהמשפחהמישהושלכתובת

ברכה".ולהוסיףאוהולשמחרוצים

וארגונים,עמותותשלרבותיוזמות

לסייעמנסותעסקים,בעלישלוגם
להגדילהמקומייםלעסקיםאלהבימים

מארזיהיאהדרכיםאחההמכירות.את

אהלמקסםלנסותכדיהחגים.לקראתשי

תוצרתבמארזלשלבהיזמיםבחרוהסיוע,

להרעיףכדישונים,עסקיםכמהשל
שנפגעואנשיםשיותרכמהעלפרנסה

אומרהמדהימות","התגובותמהקורונה.

מארזיםעשרוההשנהלראש"מכרנולזר,

בשיטהעובדיםאנחנוהארץ.רחביבכל

ברגערקשלוהמוצראתמכיןהעסקשבה

היאהמטרהכלהזמנה.אליושיוצאת

להזמיןרוצהלאאניירוויחו.שעסקים
אותו.להחזירכךואחרמלאיסתםמהם

הדיגיטלית,החנותאתמסבסדיםאנחנו
מההמשלוח.אתהמארזים,קופסאותאת

היצרן,אלישירותעוברמשלםשהלקוח
העסקיםבעליהקטנים.העסקיםאל

והיצירתיותהעשייהאהמאודמעריכים

שלנו".
באופןעוזריםאנחנואיך"חשבנו

בארץ,יותרהקטניםלחקלאיםמהותי
שאיןקטניםמשפחתייםעסקיםבהם
חשיפה",מדייותרשלהםלמוצרים

בארגוןפרויקטיםמנהלשי,יהורםאומר
החדש.השומר

קטנותי
שמאגדיםאלובולטיםהשנהלראשהשיבמארזי

אזוריבסיסעללרובקטנים,יצרניםכמה

בהתלהבותמגיביםמתברר,הישראלים,

שטוטלנדאילנה

חבילותלהרכבההוביללסייעהרצון
שלהמקומיתהתוצרתאההכוללותשי

זההכלכלי,הנ?צב"לנוכחהחקלאים.

"אנחנושי,מצייןעבורם",מאודמהותי

במהלךצורותבהמוןלחקלאיםמסייעים
שאנחנובכךבכסף,עזרהישופההשנה,

עובדיםאנחנוהמוצרים.אתמהםקונים

אתבפינצטהבחרנוחקלאים.אלפיעם

הזה".לדברביותרהראוייםהחקלאים

המארזים?כולליםמה

מוצריםשלשילוביםלמצוא"ניסינו

רובטריים.לאלמשלוח,שעמידים

שלנובאתרשנמצאיםהמוצרים

גםישאבלבארץ,למשלוחמיועדים

ישבמארזיםלחו"ל.מותאםמארז

חסוןמשפחתשלמג׳הולתמרלמשל
ישדורות.שלושהכברהמריםשמגדלת

הכורנזיםמחלוציסרוסי,משפחתשליין

מהחווהזיתיםבישראל,והייננים

פורתממכוורתדבשטפת,החקלאית

כמונים.עיןהבודדיםמחוותזיתושמן

כוללשקל,300הואהמארזעלות
מישהואלינוהתקשרהבית.עדמשלוח

מארזים100לקנותשביקשמחו"ל

מעיריותגםפנולנזקקים.אותםולתרום

לעובדים".מארזיםלקנות
החקלאים?מולנעשהזהאיך
והתחייבנומוצריםמראשמהם"הזמנו

עליה.משלמיםשאנחנומסוימתלכמות
מאודמסייעזהמארזים.500הכנו

כסףעםנפגשיםהםפתאוםלחקלאים.

התקופהאהלעבורלהםשעוזרמזומן,
הזאת".

מתחזהשנר?

שגריםעסקיםבעליכמה"החלטנו

ידייםלשלבשפירהאזוריתבמועצה

אומרתלחג",משותפיםמארזיםולהכין

הבוטיקשוקולדבעלתבר־אושר,שריה
מנגישיםאנחנו"ככהקטנות"."נגיעות

מקלוגםלנוגםמסייעוזהלקהל,עצמנו
וחיפושההסתובבותאתהאנשיםעל

באתרמפורסמיםהמארזיםהמתנות.

עושיםואנחנושלי,העסקשלהפייסבוק

המשלוח".את
למיזם?חברועסקיםבעליכמה
לוחשלי,הפרליניםאתלחגבמארז"יש

שלדבשצנצנתמגנטים,עםמעוצבשנה
בצורתלבקבוקופקקפמוטמקומית,מכוורת

בינתייםדאובה,יעלהקרמיקאיתשלרימון

עלותמקומיים,עסקיםבעליארבעהאנחנו
הבא,בשלבאולישקלים.100היאהמארז

נוספים.עסקיםבעלינכניססוכות,לקראת

בוואטסאפיםשלי,בפייסבוקמפורסםזה

חברנוהעסקים.קהילתכלדרךהיישוביים,

אנחנוגדולה.דחיפהשנתנהלמועצה,גם

יהיואםאבלבאזור,פהבינתייםמשווקים

גםנגיעאחרים,מאזוריםמרוכזותפניות

לשם".

הרעיון?נולדאיך
עכשיו,החג.לפניירידיםעשינו"תמיד
ירידיםלערוךאפשראיהקורונה,בגלל

שלישוקולדסדנאותהמוןגדולים.
קיימתיואםהקורונה,בגללהתבטלו

מאוד.מצומצמתבמתכונתהיוהןאותן,

חוגים.הרבההתבטלולקרמיקאיתגם

מנסיםאנחנואחרת.דרךעלחשבנולכן

להתפרנסכדייצירתייםפתרונותלמצוא
שלנוהמוצריםאתלהנגישכדיוגם

לקהל".
אשר־יפעתעזבהפברוארבסוף

פליידרמן
$TS1$אשרפליידרמן$TS1$

$DN2$אשרפליידרמן$DN2$עבודתהאתאביבמתל

ההון.בשוקלקוחותתיקיכמנהלת
ליהיופתוח,שהכלבידיעה"עזבתי
הגיעהאזאבלהשולחן,עלאפשרויות

רלוונטייםשהיוהדבריםוכלהקורונה
מספרת,היאבוטלו",אולהקפאהנכנסו

היהובעליבבית,עצמיאת"מצאתי

ודאות,אישלתקופההייתהזאתבחל"ת.

נדודישללילותהרבההיוופחד.בלבול

ישמהחשבתיאחדלילהומחשבות.שינה

בו,להשתמשיכולהשאנילאףמתחתלי

רעיון".ליעלהואז

מוצריםרובין,ולילופלטימיכל

אילןיעלצילום:ירושליםממזרח
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חשבה?מהעל

׳מכוורתאתיששלי"למשפחה

בוטיקמכוורתזוחיים.גןבמושבהכפר׳
ראובןשלי,דודבידישנוסדהמשפחתית
עכשיועדהתמקדההמכוורתז"ל.אשר

למכוורותסיטונאיתבמכירהבעיקר

הפרטי.לשוקפחותופנתהאחרות,

לקנותלייבל,פרייבטלעשותהחלטתי
אותוולמכורמאודאיכותידבשמהם

בהם.מאמינהשאניובצורהבסטנדרטים

הדבשאתמיתגנונדיב,רויטלבעזרת

שהחלוככל׳. ככל ׳Honey Honey HHunter׳בשם

הצורךאתגםגיליתיהחגים,להתקרב
אוהביםשאנשיםהבנתילחג.במארזים

זה".את

המארז?תמהילאתיצרתאיך

שהםבעסקיםזאתלעטוף"רציתי

מקומיים.גורמיםלקדםכדיכחול־לבן
פוטנציאלייםשלקוחותברורליהיה
יצורשזהיידעוהםאםפעולהישתפו

המשקאתלהניעמסייעושזהמקומי
מקומיים,יינותבמארזישהישראלי.

ניירמוצריגורמה,קפהבירות,ויסקי,

גורמהפיצוחימעוצבים,ממוחזרים

גדלההזמןכלהרשימהועוד.מושחתים
במהדורותכרגעוהכלהלקוחות,צורךלפי

נדל"ןשלמתחוםמגיעהאנימוגבלות.
עצמימצאתיופתאוםההון,ושוקמסחרי

לחג".מארזיםעושה

אותם?משווקתאתאיך

קורהוהכלבעצמי,הכלעושה"אני
מינילכלפניתישלי.הביתיבממ"ד

בתוךשעובדיםמכירהשאניאנשים
שמטפללמיאותיהפנוהםחברות.
הרעיוןשלהם.בארגוניםהמתנותבנושא
ללקוחותפנייההיהמלכתחילהשלי
התגובותכרגעהעסקי.בשוקאסטרטגיים

מאותשלהזמנותוישלמצופה,מעברהן

וגםבשביליגםפרנסהזאתמארזים.

שאצלהמקומיים,העסקיםכלבשביל

במחזוריםירידההייתהככולםרובם

הקורונה".בעקבות
פרטיים?ללקוחותלשיווקבנוגעמה

לאאניכרגעומשפחה,מחברים"חוץ

לאכימפרטיים,הזמנותיותרלוקחת
ההצלחהבעקבותאבלבזה.לעמודאוכל
והמשךאתרבנייתעלחושבתבהחלטאני
החגים".אחריגםבתחוםפעילות

בח13סהשו7ן

עסקיםשנזשלביםלחגמארזים

החברתיהמיזםגםמציעמקומיים

שבראשה,morazקבוצהשלגלילי׳ס

יצרניםמקדםהמיזםפלד.דודיעומד

בשילובומהפריפריה,מהגלילמקומיים

המתגוררותשונותוקהילותתרבויות

לעצמהשמהגלילי׳סבגליל.ופועלות
לקראהולפתחלחזקלקדם,למטרה
מציעהוהיאהגליל,יצרניאההחגים

מיטבשלמוצריםמגווןהמכיליםמארזים

ממרחיםיינות,בהםבאזור,הבוטיקיצרני

תהחליטותזיתים,קונפיטורות,שונים,

ועוד.

הקורונהבזמןהגליל.באזורנישאר
כמהמערבי"גליל"זמןעמותתאיחדה

הארץרחבילכלושלחהמקומייםיצרנים
"טעםבמיתוגשלהםמוצריםמארזי

ב"טעםהחגים,לקראתעכשיו,הגליל".

מארזיםשלמגווןהכינוגםהגליל"

שמחירםהבית,עדלמשלוחחגיגיים

כוללים,הםשקלים.ב־061מתחיל
נרותיד,בעבודתפרליניםהיתר,בין

אומיקביםבירהאוייןריחניים,דבש

גליליתתוצרתלצדבגליל,ממבשלות

בשנזיםיד,עבודתעץכלימפנקת,

כרטיסעםמעוצבים,זכוכיתוכליטבעיים

כמובן.אישיברכה

הקורונהלירושלים.מהגלילנעבור
שלמהשוק""קופסהמיזםאההאיצה

העולםלרחבילשווקשהחלהקורן,חן
בעלישלמוצריםהמכילותקופסאות
משוקמהםרביםמירושלים,עסקים
השנה,ראשלפניעכשיו,יהודה.מחנה

מיוחדיםחגיגייםמארזיםמשווקתהיא

השוקהקורונה"בתחילתהבירה.מעיר
סוחרים"היומספרת,היאסגור",היה

שעבדוכאלהוהיוהביתה,והלכושסגרו

מיעםעבדנומשלוחים.שלבפורמט

שלנוהמקוםבמשלוחים.לעבודשנשאר
אהאורזיםהיינוהשוק,לידממשנמצא

שלפיצוחיםופיתה,ירקותהמוצרים
חמוציםבאשר,שלגבינותמזרחי,יוסי

מרציפןמאפייתשלרוגלךצדקיהו,של
לחו"ל".וגםהארץלכלושולחים

החגים?לקראתעשיתםמה

קופסאותהארץלכלמוציאים"אנחנו
החגברוחמוצריםעםמהשוקמיוהדות

ייןדבש,עוגותדבש,יערתריבות,כגון
כמהאליהםומוסיפיםמיובשות,ובננות

היאהעלותמירושלים.נוספיםמוצרים

ביותרהיקרהמארזשקלים.820־370

מאודעוזרזהלחו"ל.שיוצאהמארזהוא

אתבוניםכשאנחנוהמקומיים.לעסקים

להכניסמשתדליםגםאנחנוהקופסאות,
שיותרשכמהעסקים,שיותרכמהפנימה

מהסוחרים.הסחורהאתקונהאניייהנו.

׳צריכהואומרת:מזרחיליוסילמשלבאה

לועוזרשזהודאיגרנולה׳.חבילותאלף
שהשוקארוכהתקופהאחריכאלה,בימים
לקהלחשיפהישזאת,מלבדסגור.היה
שולחיםאנחנוהחגלקראתמאוד.גדול

רחבילכלהמגיעותחבילות4,000־3,000

אתהכירולאפעםשאףאנשיםהארץ.

למוצריםפתאוםנחשפיםהאלההחנויות
תקופהזאתמדהים.הולךזהשלהם.
אם,גםזה.עםזהפחותנפגשיםשאנשים

לחג,שלךלהוריםהולכהלאאתלמשל,
יפה".מתנהלהםלשלוחהרציעדיין

פחות,תוססתהעירהקורונה"בגלל

ספקאיןלכןכאן.איןבכללתיירים
לספקיםפרנסהמספקותשאנחנו
בחנויותמוכריםהיושחלקםהמקומיים,

אתמספקיםהיווחלקםהעירבמזרח

פלטי,מיכלאומרתלחנויות",הסחורה
עםיהדחודשיםכשמונהלפנישהקימה

Eastחברתאתרוביןלילך Jerusalem

goods company ממזרחמוצריםאלו. אלו

והעולם.הארץלרחבישנשלחיםירושלים

מספרת,היאתאוצה",תפסזה"בקורונה

חיפשוורקבבתיהםסגוריםהיו"אנשים

להזמיןשיוכלווטעימיםאיכותייםמוצרים
שולחיםאנחנוהבית.עדאליהםושיגיעו
שמןטחינה,חלבה,בהםרבים,מוצרים
הקורונהבתקופתקפה.תבלינים,זית,
זההעולם.ולכלהארץלרחבישלחנו

בקרבההצטיידותשלהצורךעלענהגם
סיפקשניומצדהסגר,בימיהישראלים
העסקים".לבעליפרנסה

החגים?לקראתהכנתןמה

לראששיאריזותמכינותאנחנו"עכשיו
בסיסי,מארזישוגדלים.סוגיםלפיהשנה

המחיריםוהשלם.המלאוהמארזבינוני,

עדמשלוחעםשקלים,560־180ביןנעים

למשל,לעסקים.מאודמסייעזההבית.
זיתשמןשלמסיקשעשתהמשפחהיש

ממנהקנינוופשוטלספק,למיוחיפשה

לנושעושהמיגםישהמלאי.כלאת
והעמדנומראשממנוהזמנורימונים.רכז

ליטרים.עשרותלנולייצראותו
המוצריםאתמאודאוהביםהישראלים

להזמין,רוציםשנוראכאלהגםישהאלה.
הםשלנוהמוצריםלי׳.׳יקראומרים:אבל

יותרהרבהמוצריםאלאסופר,מוצרילא

אבןעםידבעבודתטחינהאיכותיים.
טחינהכמולאזהטונותששוקלתריחיים

שהוארימוניםרכזגםבמפעל,שעשויה

תוספים,וללאסוכרללארימונים,100%

יקרהאנילעשות,מהאיןיותר.יקריהיה
באהבה".???זאתאומרתואנייותר,

מנכ"ללזר,מירב קטנות"נגיעותבר־אושר,שרית

פרטיצילום:

מהשוקקופסאקורן,תן

ישובשאראבישגצילום:

עמותת

לזרדודיצילום.מודיעיןחבל

AM

אשר־פליידרמן,פעת
פרטצילום:" / צי"Honey Honey Hunter׳

החדשהשומרארגוןשי,יהורם

החדשהשומרצילום:

1U.

צילומים:
אנטולי
מיכאל!
סטודיו
גזר,
יעל

אילן,
אלדד

מאטטרו,
אבישג
שאר
ישוב,
הדר
בר

עמוד 2


