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התנועהמדכ״דצורמאירהפתעהאין

שנים.חמשלהימשךצפויההיאהפעםאבלנוספת,לקדנציה22ה-המושביםתנועתבוועידתנבחרהמכהןהמןכ״ל

ובפיתוחבמחקר״השקיעומתוכה:שתקוםולממשלה19ה-הכנסתלחברימסרבוועידה,שנאםפרס,שמעוןהנשיא

חקלאיים״

השבועשלישיביוםהשתתפואנשיםמאות

שהתקיימה22ה-המושביםתנועתבוועידת

טוביה.בארהאזוריתבמועצהאחווהבמכללת

שמ־הנשיאשלנאומועמדהלבתשומתבמרכז

עון

$TS1$שמעון$TS1$

$DN2$שמעון$DN2$,בעודמהנוכחים,רביםאליושריתקפרס

היי־התנועהומזכ״להוועידהנשיאותשבחירת

תה

$TS1$הייתה$TS1$

$DN2$הייתה$DN2$בהצבעהאושרההוועידההפתעות.חסרת

לקדנ־נבחרבתפקיד,המכהזצור,ומאירזריזה

ציה

$TS1$לקדנציה$TS1$

$DN2$לקדנציה$DN2$שנים.חמששתימשךמלאה

ובצעירים,פשוטיםבכיסאותומלאקטןבאולם

ראםצומתשליד״אחווה״האקדמיתבמכללה

ברקעגדולים.טלוויזיהמסכיהוצבו40בכביש

מי־ללאישראל,ארץשירישלמוזיקהנשמעה

לים,

$TS1$,מילים$TS1$

$DN2$,מילים$DN2$עםזהדיברואנשיםרבה.תכונהונראתה

למכרים,שלוםלומרלמקוםממקוםעברוזה,

אינהזולא,בחוויות.ולהתעדכןרשמיםלהחליף

האולםאלאהמושבים,תנועתועידתמליאת

שבוהמכללה,שלהכנסיםאולםמולשנמצא

המושביםתנועתועידתשלישיביוםהתקיימה

22ה-

הכיס־וכלרבהאבטחההייתההכנסיםבאולם

אות

$TS1$הכיסאות$TS1$

$DN2$הכיסאות$DN2$ובנכ־במוזמניםהוועידה,באנשיתפוסים

בדים

$TS1$ובנכבדים$TS1$

$DN2$ובנכבדים$DN2$הת־שרנוקד,אוריתהחקלאותשרת

עשייה,

$TS1$,התעשייה$TS1$

$DN2$,התעשייה$DN2$ראשישמחון,שלוםוהתעסוקההמסחר

ארגוניםראשיהכהן,מנחםהתנועהרבמועצות,

וה־הירקותהעופות,מגדלי)וביניהםחקלאיים

פירות(,

$TS1$,)והפירות$TS1$

$DN2$,)והפירות$DN2$המדינה,נשיאמכולםהנכבדוהאורח

פרס.שמעון

שביןבמעבריםהפנויים,המקומותבמעט

המשתתפיםמןחלקנדחקוהמושבים,שורות

עלויצביעובוועידההימיםבאחדיישבושאולי

בחול־נוערבניהפרקעלשיעמדוהחלטות

צות

$TS1$בחולצות$TS1$

$DN2$בחולצות$DN2$הנוערשלהמושביםבנימחטיבתכחולות

והלומד.העובד

רביםהשבוע.המושביםלוועידתהגיעומאות

פרסהנשיאשללנאומוחיכו

אכןוהנאוםהוועידה,בפתח

מקהלתשירתלאחרהגיע

מאירירוקים".״שדותהזמר

הזמיןהתנועה,מזכ״לצור,

הבימהאללעלותפרסאת

״כש־לו:ואמרחמותבמילים

המציאו

$TS1$״כשהמציאו$TS1$

$DN2$״כשהמציאו$DN2$׳המבוגרהמושגאת

אליר".התכוונוהאחראי׳,

הבימהעלהנשיאכשעלה

דריכותשלתחושההייתה

בקהל,התרגשורביםנעימה,

ומחאופרסלכבודעמדו

התחושהרב.זמןכפייםלו

ביןרצויאורחהואשהנשיא

רושםהייתהלאהמושבניקים

גםדבריו,בתחילתבלבד.

שהואחששהואאמרפרס

הנאוםובמהלךחברים״״בין

ההתיישבותמאנשיחלקאף

שיחרואתולנהלנוחהרגישו

ופתוח.חופשי

אחוזשחציואמרפתחפרס

מושבני־בארץמהתושבים

קים

$TS1$מושבניקים$TS1$

$DN2$מושבניקים$DN2$מהתו־509מייצרים

צרת

$TS1$מהתוצרת$TS1$

$DN2$מהתוצרת$DN2$.החמיאהואהחקלאית

במושביםהמיוצריםליינות

עלתמהואףהמרינהבצפון

מושבניקיםלדעתו,העניין.

שותיםאינם
יין

וחסכנים,

משו־מייצריםהםדווקאאבל

בח

$TS1$משובח$TS1$

$DN2$משובח$DN2$,זול.אינושמחירוומוצלח

האינדיבידואליזםחשיבותאתהדגישפרס

בימיםכיום.חייםאנושבוהגלובאליבעולם

עצמ־שונים,להיותרוציםכךכלרביםשבהם

איים,

$TS1$,עצמאיים$TS1$

$DN2$,עצמאיים$DN2$כמקרימיםהמושביםעלשחשבסיפרהוא

נותניםהםשנים,עשרותבמשךזמנםאת

בדרכו,מעצמוולתתעצמואתלבטאלאדם

לממ־שבוהעולםברובכיוםשמיושםרעיון

שלות,

$TS1$,לממשלות$TS1$

$DN2$,לממשלות$DN2$לאוההשפעה,הכוחמרכזבעברשהיו

הנשיאההווה.חברותפניעלעודףכוחנותר

המו־שביןכהבדלהעצמיהביטויעלהצביע

שבים

$TS1$המושבים$TS1$

$DN2$המושבים$DN2$,והעזרההערבותהואהדומהלקיבוצים

זהנותניםהחקלאייםהיישוביםשחבריההדדית

לזה.

בחיינקודותבמספרנגעפרסשלנאומו

החקלאיםשלהדרישהרקעעלהמושבניקים.

אמרלארץ,מחוץולעובדיםעובדותלידיים

להעסיקכדינוצרהלאעברית״עבודההנשיא:

הזרים.העובדיםאתהחלשים,אתלנצלבזול,

כריהאדמהאתנעבדידינובמוהיה:הרעיון

נשארמהקרקעגדולחלקאםלנו.תאבדשלא

החקלאות.בזכותזהבידינו,

האד־אתיעבראחדכלאומרים:״המושבניקים

מה,

$TS1$,האדמה$TS1$

$DN2$,האדמה$DN2$אתלראותצריךלאומית.תישארהיאאבל

להיותלעתיד...הראייהואתהרעיוןשלהעומק

לומרשאפשרביותרההפוךהדברזהחדשניים

הדברהיאהחקלאותבישראלאבלחקלאות,על

בעולם.ביותרהמהפכני

שלהפלפליםואתהגלילענביאתרואה״אני

עושיםהצבע,ואתהגורלאתמשניםהערבה

ואנימבחוץ,אדמהמביאיםלארוז,אפשרשיהיה

שו־ימים׳,מאריךאתה׳איךחולם.כמוהולך

אלים

$TS1$שואלים$TS1$

$DN2$שואלים$DN2$,בפרוזדורלבקר׳לכואומר:אוניאותי

ההעזהאתשםישבגליל,בערבה,ירושלים,

העתיק״.הטעםואתהמודרנית

״אבלמהקהל:גברקריאתנשמעהרגעבאותו

בלימשיב,ופרסימים!״מאריכיםלאחקלאים

סיפורים!״.ליתספראללך,אמר״מיהיסוס:

נהנהשהנשיאונראההנאהשלרגעהיהלקהל

לנאומו.מה״הפרעה״

הואברוךהקרושביןשותפותהיא״החקלאות

פעםרוחמצביישהשותפיםולאחדלחקלאים,

שעשעשרב״,מביאהואפעםבצורת,עושההוא

האד־לעבודתשמצאבדימויהמאזיניםאתפרס

מה

$TS1$האדמה$TS1$

$DN2$האדמה$DN2$אחרכחלקנמצאנוסףשותףהחקלאי.ולחיי

תפקידיםמילאשכברהמדינה,נשיאדבריו.של

ובממשלותיה,הרשמייםבמשרדיהרביםבכירים

שי־ולמיהיוםההחלטותלמקבליחשובמסריש

היו

$TS1$שיהיו$TS1$

$DN2$שיהיו$DN2$במחקר״השקיעושבועות:כשלושהבעוד

ובפיתוח״.

קרובפרם,מדבריעולהכךהחקלאי,המו״פ

עשרותלהשקעתמתייחםוהואללבומאוד

במיוחד.כמשתלמתלקידומוהנחוציםמיליונים

החל־שארכלעםהוקפאהמו״פשתקציבלוצר

טות

$TS1$החלטות$TS1$

$DN2$החלטות$DN2$,שהתקציבביטחוןהביעהואאבלהתקציב

הממשלהוהקמתלכנסתהבחירותלאחריופשר

למו״פ.המימוןועמו

כפייםומחאובאולםהנוכחיםקמודבריו,בסיום

הרא־החלקמנחתארוכות.שניותבמשךלנשיא

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$התנועה,דוברתרותן,מיכלהוועידה,של

להגישועוררדרורהגרעיניםבניאתהזמינה

כחו־״חולצהשירתרקעועלשהכינושילפרס

לה״,

$TS1$,כחולה״$TS1$

$DN2$,כחולה״$DN2$צעיריםהבמהעלעלובעצמה,בהשהחלה

הנאוםכלבמשךבאולםשעמדורבים

המזכ״לבסיועפרס,לנשיאוהגישו

מוש־תנובתובהגדולהסלסילהצור,

בים

$TS1$מושבים$TS1$

$DN2$מושבים$DN2$,ומהצפון.מהערבהמהמרכז

אחדכך,אחרדקותכשתיים-שלוש

בסמוךוחלףהבימהעלשהיוהנערים

פרסעם״הייתילחברתו:אומרנשמע

הבמה?עלפרסעםהייתאתהבמה,על

הבמה״.עלפרסעםהייתיאני

עמיתדיןעורךעלהמכן,לאחר

שי־ואגודותקרקעותאגףיו״ריפרח,

תופיות

$TS1$שיתופיות$TS1$

$DN2$שיתופיות$DN2$,ההצבעהאתוניהלבתנועה

שעברההוועידה,נשיאותבחירתעל

נבחרהבאהבהצבעהובמהירות.בשקט

המז־תפקידאתשממלאצור,מאיר

כיר

$TS1$המזכיר$TS1$

$DN2$המזכיר$DN2$לתפקידכשנתיים,במשךהכללי

עמותתראשויושבסיועבריתמזכ״ל

בעזרתההצבעהכצפוי,המושבים.

מראשהציריםשקיבלופתקיםהנפת

לצורבאיןובמהירות,בשקטעברה

התפקיד.עלמתחרה

לילדיםואבנשוי(,46צורמאיר

שבערבה,יהבעיןממושבקטנים,

את2011בינוארבתפקידהחליף

התנ־כמזכ״לשכיהןדוד,בןאיתן

ועה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$היהצורהקודמות.השניםבשבע

תפקידיםבעברומילאבצנחניםקצין

ישראלחקלאישלבארגוניםבכירים

די־ב״אגרקסקו",שולחןיו״רובהם:

רקטור

$TS1$דירקטור$TS1$

$DN2$דירקטור$DN2$מועצתחברלפיתוח,בחברה

אגודתומנכ״לתנובהשלהמנהלים

ירקות״.של"יופיהשיווק דודבןאיתןאת2011בינוארבתפקידהחריףצור.מאיר
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ת.״הםיוחדעגבניצ־מוקי

הואאלובעגבניות

קליפתן״מבנהדווקא

^^
עגבניות.״הםיוחדצ־מוקי

הואאלובעגבניות

קליפתן״מבנהדווקא||
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סולומוןחני סולומוןחניוצילמה:כתבה

העגבניו־נפלאותעלשמענולאמה

תועד

$TS1$העגבניותועד$TS1$

$DN2$העגבניותועד$DN2$במיוחדלבריאות,חשובותהןכמה

עםהמיטיבשבהן,הליקופןריכוזבשל

מחלותבמספרללקותסיכוןומפחיתהלב

שריצימוקיעגבניותאךסוכרת,וביניהן

מתבררבמחוזותינו.מוכרהםחירושלא

להיטהואהעגבנייהשלהחדששהגלגול

חובביבקרבהאחרונות,בעיקרבשנים

לפס־לסלט,אותןואפייה:מוסיפיםבישול

טה,

$TS1$,לפסטה$TS1$

$DN2$,לפסטה$DN2$עופות,לבישולוגםלאורז,אוללחם

לתתשמעונייניםמאכלודגיםולכלבשר

ומקורי.אחרטעםלו

38יהודההבכורובנו66ברנסיוסף

מסמייה(לצומתגדרה)ביןחצבממושב

עםלעבודהבמשקמקוםשישמאמינים

מקוריחדש,שהגידולבתנאיהבנים,דור

שלהםהניסיוןלשיווק.פוטנציאלובעל

אתלקחוהםיחדצודקים:שהםלהםמראה

קדימהאחדצעדבמשקהעגבניותגידול

מיוחד,שריעגבניותזןמייבשיםהם

יוצריםוכךשמו,״(Mach02)<׳״טומאצ׳ו״

עגבניות״.״צימוקי

נסעתיעגבניות?צימוקימייצריםאיך

האבשלהיוזמהפירותאתלחצב,לראות

בשיתוףלפועלשהוצאההחקלאים,והבן

דגן.בביתוולקניהמחקרממכוןחוקרעם

שניהםלבו־ויהודה,פנייקידמויוסףאת

שים

$TS1$שניהםלבושים$TS1$

$DN2$שניהםלבושים$DN2$היישראותיוהובילועבודה,בגדי

הנמצאותמאחוריביתהעגבניות,לחממות

עגבניותשורות-שורותשלהאב.בחממות,

בהד־גדלותועסיסיותיפותאדמוניות,

ליה,

$TS1$,בהדליה$TS1$

$DN2$,בהדליה$DN2$אותןותעשהשתקטוףלידמחכות

פוניםאנוהגידולמטעמים.מחממותמהן

העגבניותאתמייבשיםשבהןהחממותאל

גדולות.ברשתות

מגדלימ?שאתםבעגבניותמהמיוהר

מזןמיוצרותהצימוק״עגבניותיוסף:

הגדלותשריעגבניותשלמיוחד,חד-שנתי,

בעגבניותבחממות.המיוחדבמשקאצלנו

זועגבנייהקליפתן.רווקאמבנההואאלו

המיםאידויאתרשת,המבטיחהכמוהיא

נש־וכךהייבושתהליךכדיתוךממנה

מרים

$TS1$נשמרים$TS1$

$DN2$נשמרים$DN2$ושלמותהמבליהתזונתייםהערכים

גםבשרנינשארהזההזןמתפרקת.שהיא

מתוק-חמצמץ.בנוסף,הייבושוטע^ולאחר

)נוגדעשירהבליקופןהקטנה.העגבנייה

הר־בעגבנייהמאשרחמישהפיחמצון(,

גילה,

$TS1$,הרגילה$TS1$

$DN2$,הרגילה$DN2$החורף,עובדהוגידולהנעשהבחודשי

המיוחדתלה״.המתיקותאתלהשמעניקה

בדרכןהעגבניותעוברותתהליךאיזה

הצלחת?אלמהחממות

מתחי־מבשילותהעגבניות״כאשר

להקטיף.לאחר

$TS1$מתחילהקטיף.לאחר$TS1$

$DN2$מתחילהקטיף.לאחר$DN2$,שטיפהו־עוברותהןמכן

מנותבות

$TS1$שטיפהומנותבות$TS1$

$DN2$שטיפהומנותבות$DN2$עלבפריסהייבוש,למנהרת

נמשךהטבעיהייבושתהליךרשתות.גבי

ומשםמתבצעהמיון,שאחריהםימיםשישה

צלז־מעלות18במינוסולהקפאהלאריזה

יוס.

״במקביל,

$TS1$,צלז״במקביל$TS1$

$DN2$,צלז״במקביל$DN2$למסעדות,שיווקמתקיים

הגדול,ולמרכולים.היתרוןלמעדניות

שאוהבתשורשיתמשפחה"אנחנוברנס:יוסף

אחיםחמישהליישוהאדמה.הכפרחייאת

מתגורריםכולםאחת,לאחותופרעאחיותושת

המשפחהמבניחלקגםכאןוגריםבמושב.

המתגורריםואחותיאחיימילדיחלקהמורחבת

החדשה"ההרחבהבשכונת

המשפחה.לאבמשקמתרחשהתהליךשכל

לפתיחתגוףמשוםתמיכהשוםקיבלנו

עצמימהוןהןההשקעותשכלכךהחברה,

שלנו״.

יהודהמסבירשבנוהבכוריוסףבגאווה,

להמשךהאחרונות,בשניםאליוהצטרף

מוציאיםגידולהםויחדהמשק,הפעלת

שמשפחתנ־להבין״צריךמהאדמה.מקורי

ונמניתעם

$TS1$שמשפחתנונמניתעם$TS1$

$DN2$שמשפחתנונמניתעם$DN2$הראשונותוה־המשפחותשבע

מייסדות

$TS1$הראשונותוהמייסדות$TS1$

$DN2$הראשונותוהמייסדות$DN2$וגב־גרציההוריי,חצב.במושב

ריאל

$TS1$וגבריאל$TS1$

$DN2$וגבריאל$DN2$מטריפוליעלולברכה,זכרםברנס

כתינוקלמושבהגעתיאני1948בשנת

מרגיששאניכךמשפחתי,עםשנתייםבן

המושב.עםשגדלתי

משפחהכלהראשונים,המושב״בימי

האדמות.אתלעבדלהשיסייעסוסקיבלה

הקשה,הצנעתקופתהייתה50ה-בשנות

תלושיחולקולמשפחותלרבים.הזכורה

או־לפדותהולכיםהיינוואנישאחימזון,

תםבהוראת

$TS1$אותםבהוראת$TS1$

$DN2$אותםבהוראת$DN2$.ההורים

שהורייהשנים,כללאורךזוכר״אני

לימאודבמשק,לכןחשובקשהעבדותמיד

חקלאית.מבחינהבמשקהמשכיותשתהיה

חייאתשאוהבתשורשיתמשפחהאנחנו

ושתיאחיםחמישהליוהאדמה,ישהכפר

מתגורריםכולםאחת,לאחותופרטאחיות

חלקגםכאןגריםבנוסף,במושב.במשקים

מילדיחלקהמורחבתהמשפחהמבני

ההרחבהבשכונתהמתגורריםואחותיאחיי

בחקלאותהיוםערעוסקיםחלקםהחדשה.

פרנסה״.כמקור

לעגבניות?הגעתםאיך

לעבודהתחלתי30בןבערך״כשהייתי

ירקותבגידוליבמיוחדבחקלאות,
קי־

שואים,

$TS1$,קישואים$TS1$

$DN2$,קישואים$DN2$,כרו־חצילים,מלונים,אבטיחים

בית

$TS1$כרובית$TS1$

$DN2$כרובית$DN2$שנותבתחילתעגבניות.רקולא

אךלפיטום,הוריםגםגידלתי80ה-

בענףירידה׳הייתה90ה-שנותבתחילת

ומענקיםתמריציםנתנהוהמדינההלול,

להתמקדהחלטתיאניחממות.לבניית

אבא״עםעובדאניקטן,כ־ידעודעצנזי.אתמכירשאנ־״מאזהעגבניות.״בועבחםמתברנסויהודהיוסף
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מגדלאניבחממותומאזעגבניותבגידול

עגבניות״.בגידולומתמקצע

הבןברנס

ולויוסף,שלהבכורהבןהוא38יהודה

במושב.גריםמהםשנייםואח,אחיותשתי

בלימודיםטוביהוהמשיךבארבתיכוןלמד

שנכנסלפניאחווה.במכללתאקדמיים

ובמכירותבשיווקעסקהמשפחתי,לעסק

לש־ואבלקרןנשויהואשונים.בתחומים

לושה

$TS1$לשלושה$TS1$

$DN2$לשלושה$DN2$2010משנתמתגורריםוהםילדים

הוא2008במושב.משנתההרחבהבשכונת

לכניסה״השיקולאביובמשק.עובדעם

בעגבניות,שראיתיהפוטנציאלהואלעסק

השניםבמשךשצברתילניסיוןבנוסף

להאמיןליגרמואלוכלומכירות.בשיווק

המוצר״.אתלקדםשניתן

קמהכיצדמסבירנוצצות,עיניויהודה,

לפעמים״בחיים,יחד:שייסדוהחברה

צפוי.לאמכיווןדווקאבאותההברקות

גםשלנובמשקגידלוהשניםכלבמשך

יוםואנושיבואחשבנולאאךעגבניות,

העגבניות.גידולעלהמבוססתחברהנקים

מחברת)׳טוקי׳(שפירא,משה2003בשנת

הואלעגבניות.טובמגדלחיפש׳טומייזנס׳

וכשנפ־שלי,אבאעלחמההמלצהקיבל

גשו

$TS1$וכשנפגשו$TS1$

$DN2$וכשנפגשו$DN2$טוביםחבריםהיוגילולהפתעתםשהם

פעולהשיתוףהחלהספהכאןביתבימי

מוצלח.

בגידולהחלבאותהשנהאבאשלי״מיד

התחוםו־אתלבחוןצימוק׳כדי׳עגבניות

ללמוד

$TS1$התחוםוללמוד$TS1$

$DN2$התחוםוללמוד$DN2$הקשורבכלבייחודהנושא,את

העגבניותהמיוחדותשלהייבושלתהליך

לת־אניגםהצטרפתי2008בשנתהאלו.

חום,

$TS1$,לתחום$TS1$

$DN2$,לתחום$DN2$המיו־העגבניותאתלשווקוהתחלנו

בשות

$TS1$המיובשות$TS1$

$DN2$המיובשות$DN2$מההתחלהמידעגבניות׳.כ׳צימוקי

ומקורי.מחברתטובמוצרלנושישהבנו

אריד״רהחוקרעםקשר׳טומייזנס׳יצרו

ובשלבדגן,בביתוולקניממכוןשפר

הצימוקעגבנייתאתיותררשמומאוחר

אתהגדלנו2010רשום.בשנתכפטנט

דונם״.5.7ל-גידולשטח

בג־״לחשובהחלוהם2011בשנת

דול״

$TS1$בגדול״$TS1$

$DN2$בגדול״$DN2$זןהנקראכשםהעסקאתוהקימו

)באנגליתהעגבנייה,״טומאצ׳ו״

Macho.)מאודהעסקאת״לקחנו״״

הגדוללשוקלפרוץבמטרהברצינות,

הקשרעלהאחראייהודה,והרחב׳/מתאר

הגדולהההצלחה״לאורהצרכנים.עם

לשוקהתוצרתאתלשווקהחלטנובשיווק,

הפרטי־גדולותולצרכןבאריזותהמוסדי

בגביעים

$TS1$הפרטיבגביעים$TS1$

$DN2$הפרטיבגביעים$DN2$גרם.150שלקטנים

טע־במגווןמיוצריםהעגבניות״צימוקי

מים:

$TS1$:טעמים$TS1$

$DN2$:טעמים$DN2$בזיליקוםועדשלועדיןטבעימתיבול

ומלח.זיתשמןשום,פתיתיעםלתיבול

עםבצנצנותגםמגיעותהעגבניותבנוסף,

ברשתותמשווקתותבלינים.התוצרתשמן

ישוו־הןובמעדניותובקרובמיוחדות

קו

$TS1$ישווקו$TS1$

$DN2$ישווקו$DN2$העגבניותהמובילות.המזוןברשתות

במשקלבתפזורתצורות:בשתינמכרות

צנ־בתוךרטובותחציצימוקוכעגבניות

צנת

$TS1$צנצנת$TS1$

$DN2$צנצנת$DN2$ותבלינים,קנולהשמןזית,שמןעם

משמרים״.חומריםללא

העבודה?במהלךנתקלתםקשייםבאילו

הייבוש,בתהליךבעיות"התעוררו

בעגבנייה.הלחותצבירתבנושאבמיוחד

מאוור־הכנסתידיעלהבעיהאתפתרנו

רים

$TS1$מאווררים$TS1$

$DN2$מאווררים$DN2$בעיותגםהתעוררוהייבוש.לחממת

הת־בשליחסית,יקרמוצרזהובשיווק.

הליך

$TS1$התהליך$TS1$

$DN2$התהליך$DN2$היהאכןשבתחילהכךעובר,שהוא

פתרנולשוק.חדשמוצרלהחדירקושילנו

מזוןבתערוכותשהשתתפנוידיעלזאת

החדש,המוצראתלחשוףמנתעלרבות,

הפצנומכירה,בנקודותטעימותערכנו

עלאינפורמציהלשפיםעםפרוספקטים

נפת־הרעתשטועמים,ברגעאדהמוצר,

חת.

$TS1$.נפתחת$TS1$

$DN2$.נפתחת$DN2$העובדה,הקנייניםאתשכנעהבמיוחד

ללאטבעי,ייבושתהליךעוברשהמוצר

כימיים״.חומריםהכנסתתנוריםוללא

ובואבשלהחלטה

איךשלך?אבאעםלעבודלךטוביהודה,

ביניכם?העבודהאתמחלקיםאתם

כילדעודעצמי,אתמכירשאני"מאז

הח־דרךזאתאבא.עםעובדאניקטן,

יים

$TS1$החיים$TS1$

$DN2$החיים$DN2$,נולד־הבכורכילדובמיוחדבמושב

תי

$TS1$נולדתי$TS1$

$DN2$נולדתי$DN2$אפשרותומכיריודעאינניזה,לתוך

בשבילי,טבעיהכיהיהשזהכךאחרת.

בבגרותי.גםיחדלעבודשנמשיך

עוסקשאבאהיא,התפקידים״חלוקת

שלהשוטףלגידולשייךאשרבכל

עוסקואניהייבוש,ולתהליךהעגבניות

ביןהשילובוהמכירות.השיווקנושאבכל

זה,אתזההמשלימיםאלו,תחומיםשני

אחדוכלמאחרעבורנו,ויעילמאודטוב

יחדיועובדיםאנובנוסף,בתחומו.מצטיין

קדימה״.המשקפיתוחעל

עםאבלעבודהרעיון״לדעתי,יוסף:

אךהחקלאיים,אפשריעדייןבמשקיםבניו

ענ־שללגופוובן,אבכלשלהחלטהזאת

יין.

$TS1$.עניין$TS1$

$DN2$.עניין$DN2$היאלפרנסה,כמקורכיום,החקלאות

החקל־שאחוזסורלאזהירידה.במגמת

אים

$TS1$החקלאים$TS1$

$DN2$החקלאים$DN2$העיסוקאבלהאחרונות,יורדבשנים

מבחינתמתייעל,מתקדמתבחקלאות

יותרקטןשימושתוךלדונם,תפוקהסך

לאחסוןפתרונותמציאתהדברה,בחומרי

מבעבר״.מתקדמיםואריזה

לענ־מבטונקודתאתלתרוםרוצהיהודה
יין,

$TS1$,לעניין$TS1$
$DN2$,לעניין$DN2$

אתלהגדילשרוציםלמיעצהלוויש

לבעייתיותמודע״אנילהצליח:סיכוייהם

לדעתי,במושב.החוזריםהבניםנושאשל

חידושיםלמצואצריכיםהחוזריםהבנים

החקל־וכיוםמאחראטרקטיביים,וגידולים

אות

$TS1$החקלאות$TS1$

$DN2$החקלאות$DN2$ממנולהתפרנסמאורשקשהתחוםהיא

חושיםובעליצירתילהיותצריךבכבוד.

ולנסות״.לבררלבדוק,מחודדים.

בתהנ־יךעגבניות

שישהלאחר"בוש.

ממוינותהןימים

18במינוסומוקפאות

צלזיוסמעלות

לגידולשייראשרבכלעוסק"אבאברנס:יהודה

עוסקואניהייבוש,ולתהליךהעגבניותשלהשוטף

שניביןהשילובוהמכירות.השיווקנושאבכל

מאודטובזה,את11המשלימיםאלו,תחומים

בתחומו"מצטייןאחדוכלמאחרעבורנו,ויעיל

jjji/

$1ST$jjji/$1ST$

$2ND$jjji/$2ND$Lv\n71

/7/'jjjv ■pm'yi

הדרושים:המצרכים

שריעגבניותצימוקגר'100

ססגטיחבילת

שוםשיני4-3

חלוטותעגבניות6-5

לקוביותחתוכות

עגבניותרסקוחציכף

חצוייםשחוריםזיתים

\ריבזיליקום

זיתשמן

שחור.סלסל־מלח,לתיבול:

ההכנהאוקן

העגבניותאתלהשרות

אתולהסיררותחים,במים

לחתיכותלחתוךהקליעה.

גסות.

שיניאתזיתבשמןלטגן

צימוקיאתולהוסיףהשום,

לבשלולהניח.העגבניות,

שהןעדהעגבניות,את

רסקלהוסיףמתרככות.

כוסרבעעםעגבניות

בזיליקוםעלילהוסיףמים.

עלכשעהלבשלותבלינים.

זיתיםלהוסיףקטנהאש

שחורים.

ולצקתהססגטי,אתלבשל

הססגטי,על\בהרואת

אתמעללסזרמכןולאחר

ניתןהטומאציועגבניות

מגורדת.סרמזןלהוסיף

בתאבון!

ישמהם

ב״עגבניית

צימוק״?

הערכיםמהם

"צימוקישלהתזונתיים

עגבניות"?מבדיקת

עלשנמסרומעבדה,כסי

ויהודהיוסףהמגדלים,ידי

נתוניםהתקבלוברנס,

ערכיםעלהמעידים

יותרגבוהיםתזונתיים

Machoבעגבנ״ת
""

הרגילה.בעגבנייהמאשר

"עגבנייתגרם100ב-

גרם100ל-צימוק",שהושוו

נמצאו:"רגילה",עגבנייה

חיוניחמצון)נוגדליקוסן
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כמתאבןלאכילהמתאים

נשמרהואכחטיף.או

רבזמןבמשךבהקסאה

החדרבאווירוהסשרתו

שעה.עדשעהחצינמשכת

מתאימיםהעגבניותצימוקי

לססטות,כתוססת

וגםלסנדוויצייםלסלטים,

עוסות,לבישולכתוססת

ישבבישולודגים.בשר

תוםעםרקאותםלהוסיף

עללשמורכדיהבישול,

הטעם".ועלהארומה

עמוד 6


