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שק אורגני המעפיל הוא אחד המשקים הבודדים בארץ שאינו משתמש כלל בריו
סוס .בעוד שבגידולים אורגניים רגילים משתמשים בחומרי הדברה ,שאינם חודו
רים לירק או לפרי אבל נמצאים על הקליפה ,במעפיל לא מרססים כלל .המאו
בק במזיקים נעשה באמצעות אסטרטגיות גידול כמו פיזור ירקות מאותו סוג במוקדים
שונים ,כיסוי הקרקע ביריעות מיוחדת ועוד.
למדיניות הזו יש השלכות כלכליות משמעותיות ,שכן שיעור הפחת ,הירקות שנפגעו
ממזיקים ואינם ראויים למאכל ,גדול יותר מאשר במשק שבו משתמשים בריסוס.
לדותן יש נימוק משכנע לבחירתו בגישה הזו :״רציתי שאני וילדיי נוכל להסתובב
בשדה ופשוט לקטוף ולאכול״.

מהערוגה האורגנית

לארוחה המשפחתית

איך זה עובד?

מה גרם להייטקיסט לוותר על קריירה ,מעמד וכסף ולהפוך לחקלאי?
ואיך אפשר לקבל סל ירקות טריים ונטולי ריסוס מידי שבוע הביתה?

השיטה של משק אורגני המעפיל ייחודית גם באופן שבו הם מספקים את הירקות.
מדי יום שלישי מקבלים הלקוחות הקבועים לביתם סל ירקות טריים שנקטפו שעות
ספורות קודם לכן .מחיר הסל הוא מחיר קבוע ,כך שבכל שבוע הלקוח תמיד יודע כמה
הוא מוציא על ירקות.
במשק מציעים שני סוגי סלים:
סל בסיסי הכולל  10סוגי ירקות ,כ 600-גרם מכל סוג (למעט עלים השוקלים
פחות).
סל משפחתי הכולל  14סוגי ירקות ,כ 1-ק"ג מכל סוג.
בכל שבוע מכיל הסל את הירקות הצומחים בעונה .״יש בכך לא מעט יתרונות״ ,מסו
ביר דותן ,״כשאוכלים מה שנכון לעונה ,נהנים מירק עם יותר ערכים תזונתיים ופו
חות ריסוסים .זה פשוט הדבר האמיתי מבחינת טעם ותזונה ,ולא מה שהסופר בחר לסו
פק מסיבות כלכליות״.
סל לדוגמה  :עגבניות ,מלפפונים ,חסה ,כרובית ,קולרבי ,מנגולד ,פטרוזיליה ,אפ�ו
נת שלג ,ברוקולי ,בזיליקום ,שומר ,צנוניות ,כוסברה ,סלרי.
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גיל  32החליט דותן גושן (נשוי ואב
לשלושה) לוותר על קריירה משגשו
גת בהייטק ,להגשים חלום ישן ולהו
פוך לחקלאי .הוא ויתר על התואר סמנכ״ל,
משכורת נאה ,רכב חברה וחולצת כפתורים
לטובת הטנדר ומכנסי הדגמ״ח.
אהבתו לעבודת אדמה נטועה בילדותו
ואולי אף בגנטיקה שהעבירו לו הוריו .״אני
נכד למשפחת חקלאים מצופית״ ,הוא מסו
פר ,״סבי גידל אפרסמונים ,תותים ותפוזים
ואמי העניקה לי את אהבת הצומח .אני זוכר
את עצמי כילד קוטף ואוכל חוביזה ,מלוח
וריג׳לה (ריגלת הגינה)״.
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גם כשגדל ויצא מהבית לא זנח את אהבו
תו לחקלאות .״תמיד הייתה לי גינת ירק,
למדתי לגדל ,חקרתי את תכונות הירקות
 מה גדל באיזה עונה ואיך מתמודדים עםמזיקים ללא הדברה .כשהילדים שלי גדו
לו שיתפתי אותם בטיפוח גינת הירק שלו
נו .בגיל צעיר הם ראו שתפוח אדמה גדל
באדמה ,שבקולרבי אוכלים רק את הגבעול
ושכרובית וברוקולי טעימים כשהם נאכו
לים טריים ,מיד לאחר שנקטפו ,ולא מבוו

שלים״ ,מספר דותן.
הרעיון לעשות סיבוב פרסה בחיים הבו
שיל במשך שלוש שנים ,שבמהלכן הוא חיו
פש כיוונים שונים לקריירה חקלאית ,ובסופו
של דבר החליט להקים גינה אורגנית.
למה בחרת בחקלאות אורגנית?
״צרכתי בעצמי ירקות אורגניים שגידלו
תי בגינת ביתי .החלטתי להקים משק שיהיו
בו גידולים שארצה להביא הביתה לילדיי,
לאשתי ולי״.
למזלו מצא דותן שטח המתאים להגשמת
חזונו בקיבוץ המעפיל ,שבו הוא מתגורר.
מדוע בחרת בשטח הזה?

״היו בשטח קוצים בגובה מטר וחצי
והבנתי שיש משהו טוב באדמה הזאת.
התברר לי שכב ר  20שנה לא היו גיד�ו
לים בשטח .הידיעה הזאת מאוד שימחה
אותי כי באדמה שבה לא הייתה חקלאות
גם אין שאריות של חומרי הדברה .בנוו
סף אין סביב השטח גידולים חקלאיים,
כך שאין סיכוי שניפגע מריסוסים או
ממזיקים שנוהגים לנדוד מחלקות מרוו
ססות .השטח החקלאי הכי קרוב אלינו
הוא מטע אבוקדו שנחשב אחד השכנים
הנוחים לשדה אורגני כי לא מרססים את
העצים והוא לא מעביר מחלות״.
לשמחתו של דותן ,הקיבוץ התגייס

בשמחה למיזם ,החברים תמכו ברעיון,
וגם כיום מתקיים שיתוף פעולה פורה
עם הקהילה .למשל ,ילדי הגנים שות ו
פים בתהליך הגידול ,הם השתתפו בהו
כנת ערוגה ,זרעו ,השקו ,ובסופו של
דבר אף אספו או קטפו את התוצרת.

מתקיים יום פתוח לכל לקוחות המשק
הכולל הפעלות לילדים וקטיף מאורגן.
״חשוב לנו להיות בקשר עם כולם״,
מסביר דותן את גישתו המיוחדת ,״הרי
אנחנו החקלאים האישיים שלהם״.

חקלאי אישי
דותן והצוות שלו מזמינים ומעודדים
גם את לקוחות המשק להשתתף בעבוו
דת השדה .בתיאום מראש ,אפשר לה ו
צטרף ליום עבודה ,ללמוד ולקחת חלק
במלאכת הגידול .בנוסף ,פעמיים בשנה
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