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מחלבת טבע עוז הנה חלק ממשק 
בוקר באר, למשפחה מטעי אבוקדו 

ואפרסמון, בסה"כ כ-120 דונם. המשק 
פועל במושב העובדים בן עמי ונחשב 

למושב שעדיין פעיל בעיקר בחקלאות, 
הגידול עיקרי, מטעי אבוקדו ועוד כל 

מיני מטעי פירות, במושב פועלים 
גם צימרים ועוד. המשק נוסד בשנות 
החמישים על ידי שמואל וחיה באר, 

בשנת 81 הגיע מטבעון דרור בוקר 
שהתחתן עם ניצה באר, דור שני 

למשפחה. לזוג נולדו 4 בנות, רותם, 

עינת, פרח ושי. רותם הבכורה, דור 
שלישי מנהלת את המשק החקלאי 

ואילו שי מיועדת לנהל את המחלבה 
ולומדת טכנולוגיית מזון בתל חי. 

הדיר והמחלבה
הדיר נוסד בשנת 85 מ-25 עיזים 

שדרור קנה מקיבוץ כישור, אט אט 
הדיר צמח ובכל פעם נבנתה עוד סככה 

וגם מכון חליבה. כיום יש בדיר 400 
עיזים חולבות ונספחיהם, עד שנת 
90 החלב נמכר לתנובה. בשנת 90 

טבע עז 
המחלבה של משפחת באר הינה חלק מהמשק המשפחתי 
במושב בן עמי בגליל המערבי. כיום הדור השלישי מנהל 

את העניינים והמחלבה מייצרת מגוון מוצרים וגבינות 
המשווקים על ידי מחלבת גד •

השוק משתנה אך אנחנו אופטימיים. רותם והאב דרור
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בעת שדרור היה יו״ר עזיזה הודיעו 
להם מתנובה שאין להם מה לעשות 
עם חלב עיזים. דרור "ארגנו בעזרת 

משרד החקלאות ויוסף קרסו ואז 
נפתח קורס לייצור גבינות עיזים. 
הגיעו כ-20 מגדלים ומשם בעצם 
החל הענף לצמוח ולהתפתח". עד 

שנת 99 ייצרו גבינות לרשתות ומשנת 
99 הועבר השיווק למחלבת גד. כיום 

חולבים את העיזים פעמיים ביום, מכון 
חליבה של scr מזון בעיקר מילובר, 

במחלבה יש 24 עובדים מהכפרים 

השכנים ומנהריה. במחלבה מייצרים 
3 משפחות גבינה, מריחה, רכות, חצי 

קשות וקשות. הפופולריות ביותר, 
מטבעות עיזים, קממברים וכדורים 

מתובלים. 

איך עברתם את הקורונה?
רותם ״מעבר לזה שעובד אחד שלי 

עדיין תקוע בתאילנד אז אלתרנו, 
שעות העבודה היו פחות שגרתיות, לא 
היתה ירידה גדולה אך כל מה שמכרנו 
למסעדות ומלונות נסגר. אבל נפתחה 
מכירה ישירה מהחקלאי לבית הלקוח. 
פתחנו חנות אינטרנטית כמו גם שיש 
לנו נקודות חלוקה עד המרכז״. רותם 
נשואה לאבישי, לזוג שני ילדים, נגה 
בת 6 ואסף בן 4 וכששואלים אותה 

על החזרה למשק היא אומרת ״עשיתי 
תואר באיסלם ומזרח תיכון אבל היה 
לי ברור שאני חוזרת למשק, בהחלט, 

לשם כיוונתי כל נעוריי".  

ומה באשר לעתיד?
דרור "מצד אחד אופטימי כי אני 

מאמין שאנשים יפרגנו יותר לחקלאות 
הישראלית ומצד שני לפחות בתקופה 
הקרובה כמות הייצור תרד והמגדלים 
יהיו בבעיה של חלב ויצטרכו להקטין 

את כמויות החלב. אנשים רוצים היום 
מוצר סגור ולא קניה מהתפזורת, זה 

שינוי אחד גדול. לדעתי כל השוק הולך 
להשתנות".   ▲

מסועי האבסה בדיר משפחת בוקר באר. המסועים 
פורקו ממפעל ישן והותאמו להאבסה בתכנונה של רותם
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ניר שמואלי, דור שלישי במושב באר 
טוביה, סבא וסבתא שלו, היו מדור 

המייסדים של באר טוביה, מושב 
עובדים שנוסד בשנת 1930. ניר, חזק 

בהיסטוריה אומר כי "זה אולי המקום 
לציין כי באר טוביה קמה כמושבת 

ברון ב-1888, נחרבה כליל בפרעות 
תרפ"ט ונוסדה מחדש על ידי 13 

מחבריו הטובים של טרומפלדור". 
הוריו של ניר, ישראל שנולד בבאר 

טוביה ואימו, תחיה שנולדה בכפר הס, 
הקימו את המשק המשפחתי, כמשק 

בקר לחלב כמו מרבית המשקים בבאר 
טוביה. אך לימים המשק שינה את 

פניו וכיום הוא משק עיזים עם מחלבת 
בוטיק לייצור גבינות. 

אוהבים סיפור אהבה
הסיפור של ניר ויעלי, יכול בשקט 

להוות תסריט מצוין לסרט ישראלי. 
כמעט מהרגע שנולד גידל ניר צאן 

ואהב תמיד את בעלי החיים הקטנים, 
אך התוכנית לדיר עיזים השתנתה לניר 

עקב מחלת הסרטן בה לקה ויחד עם 
זה האיסור לעבוד עם בעלי חיים עקב 
השתלת מח עצם. החיים מתכננים לנו 

לפעמים אחרת ממה שאנחנו רוצים, 
אומר ניר בחיוך. ואז הוא יצא, בלית 
ברירה, ללמוד ניהול וכלכלה ומשם 

 .ibm התגלגל לעבוד 11 שנים בחברת
אך החלום על דיר ומחלבה לא עזב 

אותו ולא לרגע אחד. בשנת 2002 ניר 
פגש את יעלי, אהבת חייו הגדולה 

שגם היא מגיע ממשפחה שורשית, דור 
שלישי מכפר ביל"ו. השניים התחתנו 

בשנת 2003 ונולדו להם 3 ילדים. 
יעלי שהיתה בזמנו יועצת חינוכית, 

המשיכה בעבודתה והמשפחה גרה ליד 
הוריו של ניר בבאר טוביה. לאחר 11 
שנים וכשהחלום על דיר ומחלבה לא 

נתן לו מנוח, החליט ניר לחזור למשק 

גם כי החקלאות בערה בו. כמובן 
שהוא סחב איתו גם את יעלי שעזבה 

את עבודתה ומאז שניהם חולבים 
ומגבנים במחלבת הבוטיק שלהם. ניר 
חולב, כל יום את העיזים, יעלי מגבנת 
וככה טוב להם, מאוד טוב להם. כיום 

יש למשפחה דיר עיזים של כ-100 
עיזים ותפיסת העולם של שניהם 

דוגלת קודם כל ברווחת בעלי החיים 
וכמה שיותר קרוב לטבע. ניר "ראשית 

האהבה שלנו לעיזים היא לא משהו 
הכרחי בגלל העבודה, אלא משהו הבא 

מהלב. אני חולב את העיזים רק פעם 
ביום, ההרבעות מתבצעות באופן 

טבעי ללא שימוש בהורמונים. לאחר 
5 חודשי הריון, האימהות מגדלות 

את הגדיים והגדיות ואנחנו חולקים 
איתם את החלב ואין הפרדה ביניהם. 

משק שמואלי
זה  פשוט סיפור על אהבות ועל משפחה ארץ ישראלית 

מהסוג המשובח. זה סיפור על אהבה לבעלי חיים, על 
אהבה בין ניר ויעלי, על אהבה לחקלאות ומשפחה וכמובן 
סיפור על אהבה לגבינות. זה סיפור על שורשים עמוקים 

שצמחו לתפארת, סיפור על אנשים ערכיים ודיר נדיר. 
ואם תשאלו איך משק חקלאי אמיתי צריך להיראות, סעו 

למשק שמואלי ותראו בעצמכם •

יודעים סיפור אהבה, יעלי וניר. צילומים איתן וקסמן

אני חולב את העיזים 
רק פעם ביום, ההרבעות 
מתבצעות באופן טבעי 

ללא שימוש בהורמונים. 
לאחר 5 חודשי הריון, 

האימהות מגדלות את 
הגדיים והגדיות ואנחנו 

חולקים איתם את החלב 
ואין הפרדה ביניהם. חשוב 

לי לומר כי המשק שלנו 
הוא כמעט אוטרקי ואנחנו 
מגדלים לעצמנו כמעט את 

כל המזון, כולל תרנגולות 
המסתובבות חופשי


