
 

מהגג לפה: האיכרים שמביאים ירקות טריים 
 לעיר העסוקה

 -בריגדה של איכרים עירוניים מאפשרת לתושבי תל אביב להרגיש כמו בשוק פריזאי 

 וממלאת מדי בוקר דוכני אמון בירקות טריים, היישר מגינת הירק של דיזנגוף סנטר

01.03.2017  

 רונית ורד

  

 דן פרץחממת "ירוק בעיר" על גג דיזנגוף סנטר

בשעה עשר בבוקר, אחרי קרוב לארבע שעות עבודה בגן הירק, נוטלים החקלאים יבול טרי 

ויורדים מגג הבניין אל המרכז  -חסה ירוקה ואדומה, סלרי, תרד ובצל ירוק  -שנקטף עם שחר 

 -שקד גולן וניב ממן  ,מנדי פאלק - המסחרי כדי להציע את מרכולתם. בריגדת האיכרים

שועטת בזריזות דרך גשרים מקורים, דרגנועים וגרמי מדרגות, ובידם ארגזי עלים ירוקים 

ודליי מים. בכל אחד משלושת דוכני הממכר הזעירים, שצצו לאחרונה בנקודות שונות 

 ,יומו של החקלאי לחוץ וקדחתני. הם משתהים כדי לסדר את התוצרת ,דיזנגוף סנטר ברחבי

רחים מרהיבים אבל את הצרורות מסדרים בקפידה ומתוך התכוונות מלאה, משל היו זרי פ

שקלים לצרור(  6–8לנוי. את השלטים הקטנים המצביעים על מחירם של הירקות השונים )

 .הם מציירים בשקידה, בלוחות ובגירים
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מעל הדוכן הניצב סמוך לבנק דיסקונט, נקודת 

המכירה הגדולה וההומה ביותר, תלוי שלט ועליו 

 :נכתב באותיות מנוקדות

ְָּרקֹות ַחיִּים"  ַהיְָּרקֹות ָהֵאלֶּה י
רִּים ָקֵרר אֹוָתנּו ׁשֹומְּ ְֹּלא ַבמְּ  .ו

י ִּם בְּתֹוְך כְּלִּ ָצת ַמי ם קְּ רִּים עִּ  ׁשֹומְּ
ְָּטרִּי ַאר ַחי ו ְָּכְך ַהיֶּרֶּק נִּׁשְּ  "ו

 
 
 
 
 
 

 דן פרץ את העלים הירוקים על שורשיהם מוציאים

מי המשורר?" משתאה ממן, "ש. גולן בכבודו ועצמו", עונה פאלק בגיחוך, ואילו הכותב "

ל שחקן רוגבי מעמק נפשו הפיוטית של עובד האדמה מסתתרת בגופו ש -מנפח את שריריו 

ומרביץ תורה ברעיו )"חבר'ה, החקלאי הוא גם משורר"(. ליד הדוכן מחכים לקוחות  -יזרעאל 

קבועים, שהתרגלו לקנות עלים ירוקים שנקטפו באותו יום על שורשיהם לסלט של ארוחת 

 צהריים. "היום איחרתם", ננזפים החקלאים בחיבה על ידי מי ששינו דפוסי צריכה ישראליים

קנייה גדולה ואחסון של שפע מוצרי מזון, לעומת קנייה בקנה מידה זעיר של  -טיפוסיים 

ירקות ופירות טריים על בסיס יומיומי. הלקוחות הקבועים נדמים, באמת ובתמים, כתושבי 

השכונה: הביקור בדיזנגוף סנטר, בניגוד למרכזים מסחריים אחרים בתל־אביב, נותר חלק 

העיר העברית הראשונה. כמה עוברי אורח מתעניינים, נבוכים, מסדר יומם של תושבי 

מה זה? מה עושים עם זה? זה כמו מנגולד?"(. הבאק צ'וי  ")הבאק צ'וי האסייתי למראה

לאים, אינו זוכה לפופולריות יתרה. "גם מתוך היפהפה, משוש לבם ומקור גאוותם של החק

המסעדות שלוקחות את היבול שלנו, אולי מסעדה וחצי לוקחת אותו", מודה בעגמומיות 

שהוקמה בשטח  (מיםהירקות גדלים על מצע  )פאלק, מנהל החווה העירונית ההידרופונית

 .מ"ר על גג המרכז המסחרי הראשון בישראל 600של 
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 דן פרץ באק צ'וי. מקור גאוותם של החקלאים

ת בערים צפופות ובנויות לגובה", מוסיף פאלק, "ובעיית ייצור המזון האנושות עוברת לחיו"

 -ושינועו לתושביהן הולכת ומחמירה. ההתמודדות האמיתית שלנו היא לא עם הגידול 

אלא עם  - חקלאות עירוניתהטכנולוגיה קיימת, ואין ספק שהידרופוניקה היא הטובה ביותר ל

השיווק". לדבריו, "אנחנו מתמודדים עם בעיות שכמעט נעלמו מן העולם במקביל להיעלמותם 

של חקלאים קטנים: איזה מגוון של ירקות לגדל על שטח קטן, ואיך לגשר על הפער שבין 

לב הבא של החזון הוא רשת רצונותיו וצרכיו של הצרכן המקומי לבין אלה של החקלאי. הש

חוות חקלאיות על גגות העיר, וזו הראשונה שבהן, שיהיה ביניהן שיתוף פעולה. אנחנו 

בעיר. אנחנו רוצים שהצרכן  נמצאים כבר במשא ובמתן מתקדם עם גגות מסחריים נוספים

סל  העירוני יזמין ירקות מהחווה הקרובה לביתו, אבל ייתכן שהחוות עצמן ישלימו ביניהן את

 ."הירקות

פותח את הקופה  -שאמון גם על שיווק היבול למסעדות, לירקניות ולצרכנים הביתיים  -ממן 

כדי לבדוק את פדיון יום האתמול. "רצינו להיות חקלאים, בסוף נהיינו בסטיונרים", הוא מציין 

להוציא  ברוח טובה. הדוכנים הם דוכני שירות עצמי ודוכני אמון: איש אינו ניצב ליד הדוכן,

פעמיים ביום שבהן ממלאים החקלאים תוצרת, והלקוחות מניחים בעצמם כסף בקופה )או 

 70%-80%משלמים באשראי בעזרת ברקוד ומכשיר סלולרי(. החקלאים מדווחים על 

 ."(הצלחה )"זה לא מפסיק להפתיע אותנו
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 מנדי פאלק בחממה שעל גג דיזנגוף סנטר. הדוכנים זוכים להצלחה גבוהה בקרב הלקוחות,
 דן פרץ שמניחים בעצמם כסף בקופה

 מוקדם יותר באותו יום

שש בבוקר על גג הסנטר. דוד ירח עדיין תלוי בשמים ההולכים ומתבהרים לאטם, ושקד גולן 

מגיע לעבודה רכוב על אופניים )"פעם הייתי מתחיל את הבוקר מול הגלבוע, היום אני מתחיל 

בניק מהעמק(. מנדי פאלק, שמתגורר עם את היום מול המגדלים של תל אביב", אומר המוש

משפחתו בקיבוץ העוגן, נמצא על הגג כבר לפחות שעה. מכינים קפה ראשון של בוקר, 

מחכים לממן שמצטרף ולוגמים אותו בניחותא אל מול בנייני העיר, מופזים בוורוד־כתום של 

שני חלקי המבנה של הסנטר לא  .תל אביב של מעלה קצת מכוערת: זריחה )חייבים להודות

גבוהים מספיק כדי להתעלם מההזנחה ומהלכלוך, או לשוות לעיר של מטה מראה ערטילאי־

חלומי שמקנה נקודת תצפית גבוהה ממש. ובכל זאת, העיר המתעוררת נוגעת ללבם של 

 .(יהתושב

 -נכנסים למבוך החממות המקורה בבד כדי להתחיל בקטיף היומי. החווה המסחרית 

על ידי מחלקת הקיימות של דיזנגוף סנטר וחברת ירוק בעיר,  2016שהוקמה בפברואר 

מורכבת משני מתחמי חממות. יש בה גם חוות  -המתמחה בחקלאות אורבנית חדשנית 

גידול הידרופוני, ועורכים בה סדנאות, הרצאות הדרכה, שמוצגות בה טכניקות שונות של 

וקורסי בישול. העלים הירוקים, שכרגע מתמקדים בגידולם בגלל מחזורי הגידול הקצרים, 

צומחים על מצע מים ונשתלים במשטחי קלקר המכונים רפסודות צפות. "מה צריך צמח?" 

, מים, אוויר וחומרי שואל פאלק מתנדבת שזה לה יומה הראשון בחווה, ועונה בעצמו: "אור

תזונה. אדמה היא המצע הקלאסי, אבל זה לא מעשה כשפים. אם לא תזין את האדמה 
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אני עזבתי עשור של עבודה בהיי־טק  - הצמח לא יגדל. אצלנו המים הם המצע. תסתכלי עלי

ויצא שאני חקלאי עובד מים. אנחנו מכניסים אוויר  ,י שעובד את אדמתוכי רציתי להיות חקלא

למים, עם צינור פשוט שעושה בועות כמו באקווריום, כך שכמעט אין צורך להחליף אותם. 

 ."שמקובלים בחקלאות אורגנית רהחומרי הדבפעמיים בשבוע מדשנים, ומשתמשים רק ב

"עוקרים" את השורש מתושבתו ברפסודה  -פאלק מראה למתנדבות החדשות כיצד קוטפים 

הצפה יחד עם השורשים, ומגלגלים אותם סביב בסיס הצמח. הירקות נמכרים על שורשיהם, 

י עם מחוץ למקרר, בכל -כדי לשמר את הטריות ואת פריכות העלים  -ובבית יש לשמור אותם 

 .(מים בגובה סנטימטר )שלא יכסו את שורשי האוויר של הצמחים

 ן פרץד העלים הירוקים בתא המטען של מכונית החלוקה

אחרי הקטיף, אריזה לצלילי בוב מארלי ומילוי דוכני האמון במרכז המסחרי, יוצא ממן לסיבוב 

חלוקת יבול טרי במסעדות ובבתי קפה סמוכים, ביניהם קפה ברזילי, קפה מרסנד ובאצ'ו 

)והלוואי שעוד מסעדות ובתי קפה באזור יקחו את הסחורה המקומית והמצוינת הזאת(. תא 

 .זעירה מתמלא עד אפס מקום, ואוטו הירוקים יוצא לדרכו Car2Go וניתהמטען של מכ

רוצים כולם להביא , 'המאפייה של מוטי חיימוביץ, את סל החסה האדומה המיועד ללה מולאן

כנו ברחוב בוגרשוב, ממש מתחת לגן הירק האופה השכונתי קבע את מש -ברגל. זה קרוב 

והחסה האדומה מוצאת את דרכה לאחד הכריכים הטובים בעיר )בגט קשה־קרום,  -העילי 

עם כל  -גבינת קממבר, בצל, חסה, מיונז וחרדל(. ארוחת הצהריים של החקלאים עצמם 

, לחם מורכבת על פי רוב מירקות טריים מהגינה -הכבוד לכריכים של האופה השכונתי 
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וטחינה. הסנדלר אינו הולך יחף, והחקלאי סועד את לבו בפרי עמלו. בתום הארוחה חוזרים 

 .לחממות כדי לשתול על המים ולהמשיך בעמל היום

_______________________ 

ביקורים בחוות ההדרכה  )באתר פרטים. חקלאות עירונית על גג דיזנגוף סנטר - ירוק בעיר

 (בתיאום מראש

בגשר של  3ליד בנק דיסקונט; קומה  3דוכני אמון בשירות עצמי, ימים א'־ו', שער 

 .גמקדונלד'ס; ובמתחם מכון הכושר והבריכה על הג
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