
סיור ברפת מושבית
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משק הבקר והחלב 408

אנחנו כבר מכירים מזה כמה חודשים. בתחילת ימי הקורונה, 
טרם הוטל על כולנו סגר, ביקרתם במשק המשפחתי שלנו 

בנהלל על מנת להכיר מקרוב סוגיות הקשורות לבן-ממשיך 
במשק המשפחתי, לקראת כתבה שערכת בנושא. במעמד זה 
נפגשנו. הכרנו כאשר התארחתם ברפת הראשונה שבמשק, 

כיבדתי אותך בדוגמיות מהגבינות שאני מייצרת וספרתי על 
כך שאני מקיימת חוגים לייצור גבינות. אתה סיננת בין שפתיך 

תגובה נלהבת המעידה על הנאתך מהטעמים והמרקמים 
שעברו על לשונך ובהמשך, רשמת על כך משפט קצר בכתבה 

שהוצאת תחת ידיך בירחון ״משק הבקר והחלב״.
כתבה זו בירחון חודש מרץ 2020, הדהדה והלכה עד 

שהגיעה לאוזניו של רב חרדי מירושלים עליו ועל אחרים 
אני רוצה לספר.

ההפתעה מהרב החרדי
בביקור שעשה הרב החרדי אצל חברו הרפתן במושב באזור 

גדרה הוא קרא את הכתבה שלך בירחון המקצועי של ענף 
החלב, והחליט שמה שהוא לוקח ומעניין אותו מהדברים 

זה הכנת גבינות בעצמו ולעצמו. זיכרונות נוסטלגיים מימים 
עברו והציפו אותו, הוא נזכר בגבינות טריות ופשוטות שייצר 
עבור הרב וייס לפני עשרות שנים, טרם הייתה בארץ מחלבה 

שייצרה מוצרים עבור הציבור החרדי, וכל זאת מבלי להבין 
הרבה בתחום. נחוש להשיג כל פיסת מידע בנושא הכנת 

גבינות הוא יצא למסע להשיג את פרטי הקשר ולהגיע אליי. 

 במרץ 2020 פרסמנו כתבה 
ב״משק הבקר והחלב״ על משק גבאי 

בנהלל, משפחה שורשית הנאבקת 
לשמר את  הרפת הקטנה שלהם. 
כמובן שכתבנו על האמא, אפרת, 
גבנית נהדרת. מפה לשם, הכתבה 
הגיעה עד לרב ירושלמי שהחליט 

ללמוד לעשות גבינות יחד עם ערביה 
מסכנין. סיפור מופלא ומרגש על 

 חברות אחרת ועל אהבה לגבינות. 
רק בישראל.

וכך כתבה לי )ראובן זלץ(
אפרת גבאי מנהלל •

ראובן זלץ

על גבינות ואהבה ארץ ישראלית
בימי קורונה

אל קבוצת הגיבון 
הנוכחית, מגיע מוטי 

מדי שבוע, מרחק
שעתיים מירושלים 
לנהלל הלוך ושוב. 

מסתמן שכח הרצון 
חזק מכל והוא עומד 

במשימה בכבוד
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באחד מהימים שלאחר פתיחת הסגר הראשון של ימי 
הקורונה, קבלתי שיחה מאותו רב חרדי והסתבר שהוא מעוניין 

ללמוד לייצר גבינות. הוא רוצה ללמוד לייצר גבינת קצ'קבל. 

הוא רוצה כאן ועכשיו! כמו ילד קטן שאינו יודע לדחות 
סיפוקים. לא, הוא לא מסתפק במידע מהאינטרנט )לא בטוח 

כמה מידע כזה זמין עבורו!?(, אלא רוצה ישירות מ'המורה 

החבורה של אפרת

כבעל משק ודאי יצא לך להתמודד עם בעיות אספקת מים 
ברפת שלך.

לחץ נמוך , הפסקות מים, פיצוצי צנרת ועוד.

לנו יש פתרון...
מערכת המבטיחה אספקת מים אמינה ורציפה, בכל יום, בכל 

מצב, גם בשעות חירום.
השירות כולל: תכנון ואפיון צרכים, התאמת מערכת ייעודית 

לרפת שלך, התקנה ואחריות.
הכל כדי שהמשק שלך ימשיך לתפקד כרגיל בעת משבר.

הפתרון השלם לאספקת מים בשעת חרום לרפת שלך

"ברפת החלב אחד הדברים החשובים 
ביותר הוא אספקת מים זמינה לפרות

לאורך כל שעות היממה"
עומר נוביץ', מושב מרחביה

איך זה קורה? סרוק אותי

רוצה להכיר את הלקוחות שלנו ? 

משפחת נטפים וי.יהב מאחלים חג שמח ושנה טובה לכל לקוחותינו!

מעוניין בפתרון מערכתי לאספקת מים למשק שלך? 
אזור צפון: ירון אוסטרייכר | 052-8804915

אזור דרום: פז רשף | 054-8078784

www.netafim.co.il
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המדופלמת', כפי שציין, רוצה ללמוד ישר מהיצרן. לא, הוא 
לא מעוניין לחכות לימים רגועים של אחרי הקורונה, הוא כבר 

נמצא פיזית בנהלל כדי שאתן לו טיפים והנחיות. 
האמת, הופתעתי ועניתי לו "בוודאי יצאת לטייל בצפון לאחר 

שנפתח הסגר ואתה עובר פה בדרכך..." כך השבתי או ספק 
שאלתי, כדי לוודא את רצינות כוונותיו. אלא, שהוא הגיע 

במיוחד למטרה שאליה כיוון. "חבל שלא שוחחת איתי מראש, 
לפני שיצאת אל המסע, כדי לוודא שאפשרי..." ובהמשך 

השיחה סירבתי בנימוס, תוך הבהרה שגזרתי על עצמי בידוד 
ושעדיין לא ניתן אישור לקיים מפגשי גיבון ולמידה במתכונת 
הקיימת אצלי כרגע. איש יקר זה הוא הרב מוטי, שהציג עצמו 

כפנסיונר משכונת רמות בירושלים. כמובן, שבימי קורונה, 
פיסת מידע זו כיווצה משהו בתוכי. מצד אחד רצון לסייע לו 
ולספק את מבוקשו ומאידך, דאגה לבריאות. לבריאות שלי, 
קבוצת סיכון והוא מגיע מלב הרחוב החרדי, שם אין הבנה 

להיקף המחלה כך דמיינתי לי. לא פחות מכך, דאגה לשלומו 
שלו כי הרי הוא בגיל שיש להישמר יותר. בריאות הציבור 

טבועה במהות החשיבה שלי, כאחות מוסמכת מימים עברו.
מאותה שיחה והלאה כבר זרמו ליטרים רבים של חלב 

מהפרות. הסגר הותר ואני חזרתי לגבן עם קבוצות קטנטנות 
של גבנים מתלמדים, תחת הנחיות הריחוק החברתי וכל 

הנדרש בימי הקורונה. 
אל קבוצת הגיבון הנוכחית, מגיע מוטי מדי שבוע, מרחק 

שעתיים מירושלים לנהלל הלוך ושוב. מסתמן שכח הרצון חזק 
מכל והוא עומד במשימה בכבוד. מייצר גבינות בחדווה רבה, 
מגלה עניין במידע הביוטכנולוגי ומשתף בחוויות ובתמונות 

של המוצרים שמכין בבית לבני משפחה וחברים.

חבורת מתעניינים, גבנים
זהו רק חלקו של הסיפור. משום שבמקביל אליו התקבצו 

בתקופה של מורכבות חברתית 
רבת עוצמה, מהווה מופע ייחודי 
ומזמן לכולנו שיח חוצה מגדרים, 

חוצה דתות וחוצה גילאים. 
חדוות החיבור בין האנשים 

מרגשת את כולנו ומביאה מכל 
אחת ואחד מאיתנו את המקום 

המיטיב, הסובלני והאמפטי

מלמדת לגבן באהבה. אפרת גבאי
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לחבורת הגיבון שלושה מתעניינים נוספים, שכל אחת ואחד 
מהם מביא עמו סיפור מיוחד. יותר מכל, המקבץ של כולם 

ביחד מציף בכולנו התרגשות רבה ואנו מצפים משבוע לשבוע 
למפגש הקרב ובא. באדרה, היא צעירה מוסלמית שמגיעה 

מסחנין. היא ממהרת לצאת מהבית בצהרי היום לאחר שבעלה 

מגיע מוקדם מהרגיל ביום זה כדי לשמור על התינוק. התינוק 
קשור מאד אל באדרה אמו, הוא עדיין יונק ומתקשה מאד 
כאשר היא חסרה בסביבתו. אנחנו בקבוצה מלווים אותה 
בסבלנות, בכל שיחה בהולה שהיא מקבלת מהבית כשבני 

המשפחה חסרי אונים למול בכיו של התינוק. בעברה למדה 

אהבה לגבינות, רב חרדי ואישה מוסלמית
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מקצוע ועבדה בתחום האופנה, אך מאז לידת הבן והצורך 
שלה להיות קרובה לבית היא החלה מתפרנסת מבישול 

ואפייה ולומדת הרבה בתחומים אלו מהמדיה הדיגיטלית. 
המפגש המשמעותי שלה עם השפה העברית החל בתקופת 

לימודיה הקודמים והחברויות בעיקר עם בנות יהודיות עליהם 
היא שומרת קשר עד היום ואיתם מתרגלת את השיח בשפה 

העברית. באדרה עצמאית והנחושה, דוברת עברית ברורה 
ורהוטה. כשיש משהו מהמושגים שלא ברור לה היא מתעקשת 
לקבל הבהרות עד שתבין, משום שיש לעתים פערי שפה. בעת 

הצורך היא זוכה במידיות לגיבוי ותרגום בשפתה, כאן נכנס 
איציק לתמונה.

איציק מסעדן בדואי מזרזיר, אתו נפגשתי במסעדה שפתח, 
ביישוב השכן בית זרזיר. התפתחה בנינו שיחה ובין היתר על 

נושאים קולינאריים. כבר כמה שנים, שאנחנו מתראים פה 
ושם בין הירקן, המאפייה או הקונדיטוריה של הכפר, ובכל 
פעם מחדש הוא מזכיר לי שהוא רוצה להגיע ללמוד לייצר 
גבינות. לאחרונה נמצא הזמן הנכון לו ללמוד. איציק למד 

טבחות ובישול ועסק בתחום זה בתל אביב. במשך שנים רבות 
שהה בחו"ל שם הקים את המסעדה הראשונה שלו, רחוק 

מאד מביתו בכפר הבדואי בצפון עמק יזרעאל. לאחר שרכש 
ניסיון רב בתחום, רכש שפות ותרבות קולינארית בחו"ל, הביא 

הביתה את החלום להיות מסעדן בכפר. לפני שנים מעטות 
פתח את המסעדה עם התפריט המבוסס על מה שלמד והכיר 
מקרוב במטבחה של אמו, ונתן למסעדה את שמה: 'הטאבון 

של פאטמה'. איציק תמיד בחיוך בפה רחב החושף שיניים 
בוהקות ותמיד תמיד שופע בסיפורים ובדיחות. כשההסבר 

אינו ברור, איציק נחלץ לעזרתה של באדרה ומתרגם לערבית 
את מה שנחוץ.

הצעיר הסטודנט בחופשה שמהווה את ה"צלע" הרביעית של 
הקבוצה הוא יאיר. הפתעה גדולה והתרגשות מלווה בחיבוק 

וב'כיף' גדול התרחשה במפגש הראשון בין איציק ויאיר, 
חשפה שהשניים מכירים מתחום הקולינריה כבר כמה שנים. 
ביחד שניהם מושכים את האווירה הליצנית במפגשים שלנו. 
יאיר הוא רפתן צעיר ממושב שכן בעמק, קרוב מאד לתחומי 
הקולינריה וחובב של הכנת ארוחות בעצמו. בסקרנות רבה, 

בחדוות ייצור, בשקט ובחיוך צנוע וביישני, מתחת לשפם 
ולמסכת פנים תופס את מקומו בקבוצה. יאיר "מנצל" את ימי 

הפגרה שיש לו בין תקופות לימודים אקדמיים ומעשיר את 
הסקרנות, שתמיד הייתה בו לתחום הייצור של מוצרי חלב. 
על כל החבורה אני מנצחת, מרביצה בהם את תורת החלב 
ומוצריו, מציעה לדייק בפרטים הקטנים וממליצה לטעום 

מעת לעת בשלבים השונים, וגם לטעות ולהמציא את הגבינה 
האחת והמיוחדת, שתהיה רק שלהם! בתנאי שידעו לחזור 
ולהכינה שוב ושוב. כל קבוצה שעברה ולמדה אצלי עד כה 
הייתה בעלת גוון אנושי מיוחד, אך הפעם, ההרכב המיוחד 
בתקופה של מורכבות חברתית רבת עוצמה, מהווה מופע 

ייחודי ומזמן לכולנו שיח חוצה מגדרים, חוצה דתות וחוצה 
גילאים. חדוות החיבור בין האנשים מרגשת את כולנו ומביאה 

מכל אחת ואחד מאיתנו את המקום המיטיב, הסובלני 
והאמפטי. נוצר הווי מיוחד וסביב שולחן הכיבוד שאנחנו 

פותחים בהפסקה, כולנו טועמים מהלקרדה, "מטיאס", 
שמגיעה ממטבחו של הרב בירושלים, פיתות סאג' מסחנין, 

סלט פטוש מבית זרזיר, גבינות ושמנת מנהלל.... כולם 
מתלקקים ומחליפים חוויות. 

כל טוב לכולם ושנזכה לימים של אחדות, בריאות ובעיקר 
שפיות למול הפערים שמעמיקים ומכבידים...   ▲

תרסיס יוד לשימוש חיצוני 
בטאדין

+
תרסיס
אבקתי
מחטא

+
לא שורף

+
ללא

מגע יד

Povidon Iodine 2.5% :חומר פעיל
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

וטיפול בזיהומים כתוצאה מכוויות,  למניעה 
חתכים ושריטות

לטיפול מניעתי בפצעים שעלולים להזדהם

יש יוד — ויש איזי יוד

<

<

+
לא נוזל

 

Povidone Iodine

B-TRAXIM 2C מאפשר ספיגה מיטבית של מינרלים במעי.

B-TRAXIM 2C מסייע בחיזוק המערכת החיסונית.

B-TRAXIM 2C מסייע בשיפור בריאות העטין.

B-TRAXIM 2C מחזק את הטלף.

.D.D מסייע בהגנה מפני B-TRAXIM 2C

B-TRAXIM 2C נספג טוב יותר ממקורות אחרים של מינרלים אורגניים.

דור חדש של מינרלים אורגניים
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Absorption Retention

הגיע הזמן לדור חדש של מינרלים אורגניים

המשתלם ביותר לעדר שלך
זמין בחליפות דרך מכוני התערובת


