פרדוק 0ברפת

יו  0י מ לו ל
מ שק ה ב קר והחלב

הריווחיות ברפת הולכת ויורדת ,ההשקעות גדלות ומעיקות וה 0יכון
בהחזר ההשקעה מפחיד ומרתיע .חלק מפיזור ה 0יכון הו^ עי0וק
בפרנ0ות נו 0פות של בני המשפחה .מ 0עדת פרדוק  0ב^לון הגליל
הי^ ^חת הדוגמאות היפות.
G

 Mפר האורחים מלא במכתבי הערכה שמקבלת המסע־
 Uדה מידי יום מסועדים מרוצים שהגיעו למקום ונשבו
בקסמיו.
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מדרגות ברזל מובילות למבנה מיוחד בו שוכנת המסעדה
שעשויה בטוב טעם ומושקעת מאוד .חלון זכוכית אחד
גדול מקיף את רוב החלל והצבעים רכים ונעימים.
השולחנות מעוצבים למפגש אינטימי וגם משפחתי רחב,
בתוך במסעדה ובמרפסת הנלווית אליה.
התפריט מגוון וטעים הכולל מיני בשר ודגים ,העשויים על
ידי שף מקצועי וצוות מלצרים אדיב.
הנוף הנשקף מהחלון האחד הוא חורש ירוק משובץ בהרי
נצרת ,הר טורען ,ציפורי ועתיקותיה ומנגד בחלון הגדול,
נעדר הווילונות ,אפשר לעקוב אחר האטרקציה המיוחדת
שגם בזכותה מגיעים האורחים  -כ 200-ראשי בקר
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משפתות שבעות רצון

פרדוקס ברפת

מנהלים חיים שוטפים ופעילים המשמשים רקע מרתק
ולעיתים אף מרגש ,לארוחה טובה וטעימה.
מסעדת פרדוקס יושבת על מכון החליבה ומשולבת
באופן מלא בחיי הרפת היפה .המסעדה היא
ה״שריטה" של יהודה יחיאלי במושב אלון
הגליל הצמוד לצומת המוביל בגליל
התחתון.
יהודה גדל במשפחה של  1ו אחים במושב
עמקה בגליל המערבי ,נושם רפת מינקות
ובבגרותו עבר לנהריה .כשהוחלט על
הקמת המושב ״אלון הגליל״ הצטרף
לגרעין המייסדים ,קבל מכסת חלב קטנה
ונוסף גם הוא ,לקהל הרפתנים.
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יהודה רכש השכלה גבוהה ,עסק בעבודות רבות כשכיר וכעצמאי,
מילא תפקידים חשובים בתנועת המושבים (קלט את שלום שמחון
הצעיר ,במחלקת הנוער בתנועה והם שומרים על יחסים מעולים,
עד היום).
מניסיונו העשיר בפרנסות אחרות ,מלא יהודה שבחים על החבוק
הגדול שהענף מעניק לחבריו שמעבר לייצור החלב ,יש להם הרבה
פחות דאגות .החקלאית ,שיאון ,ההתאחדות ,המחלבה ,המועצה
ויתר המוסדות בענף ,דואגים לעיבוד המוצרים ,לשיווק ולתשלום
במועד וכך הענף נשאר יציב יחסית ,למרות כל התהפוכות שעוברות
על הכלכלה הארצית.
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 m₪לון הגליל ,מושב של תנועת המושבים ,הוקם ב 1980-במסגרת
 lmמבצע המצפים לייהוד הגליל .המייסדים היו  8משפחות של בני
מושבים מעמק יזרעאל אליהם הצטרפו כמה קיבוצניקים .אמצעי
הייצור שהיו משותפים ,חולקו בהמשך לנחלות למתיישבים 6 :רפתות,
 4עדרי כבשים לחלב 3 ,עדרי עיזים ,מרינו למרעה ,דבורים ,חממות
ופרחים.
מכסות החלב הושגו על ידי תנועת המושבים ומשרד החקלאות ועם
המשבר הגדול של שנות ה 80-וקריסת ארגוני הקניות ,הוחלט על ידי
האגודה החקלאית להרחיב את היישוב ,גם למתיישבים שאינם חקלאים
 ישוב קהילתי מעורב.כיום יש  23משפחות חקלאיות וחברות באגודה החקלאית ועוד כ200-
משפחות שאינן עוסקות בחקלאות וכולם חברים באגודה
המוניציפאלית.
התכנון הראשוני הפריד מלכתחילה בין אזור המגורים לאזור המשקי,
אין מטרד לבתי היישוב ויש מערכת יחסים טובה מאוד בין החקלאית
לחברים האחרים.
באזור הרפתות נשארו עוד שלוש רפתות בודדות ומצליחות ,השיווק
הוא לשטראוס ויש שביעות רצון גדולה מהעבודה המשותפת■ .

עם תחילת הרפורמה הבין יהודה שצריך לקבל החלטות גורליות
לטווח ארוך ,האם נשאר בענף אם לאו.
אך כמו שהוא אומר ״נולדתי רפתן ואשאר רפתן ,הייתי בהרבה
עבודות ,גם ציבוריות וגם בתנועה ,ולבסוף חזרתי לרפת אותה אני
אוהב ואליה אני קשור" .שלושה שכנים חברו יחד לרפת משותפת
על החלקה של יהודה ,יצרו עדר גדול עם מכסה של מעל למיליון
ליטר חלב והכל מרוכז בסככה חדשה אחת שנבנתה וקבלה סיוע
מלא ובזמן ,של הרפורמה.
את ההחלטה על בניית המסעדה קבל יהודה לבדו "אינטואיציה וגם
סיכון מחושב ,במקום לשלם מס הכנסה ,אפשר באופן לגיטימי
לפתח עסקים נוספים וליצור פוטנציאל לגיוון הפרנסות".
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תמונה - ±הכניסה לישוב הפורח

יהודה זוכה לפרגון גדול מחברי המושב והסביבה ,המסעדה עובדת
כחודשיים וכבר מוכרת ומושכת קהל .בערב משמשת המסעדה כ 
בר בילוי לצעירים ומשפחות ,שאף עורכות בה אירועים משפחתיים
סגורים.
שלושה ילדים יש למשפחת יחיאלי ,הבן הגדול  -מיתר ,יצא העירה
למרכז הארץ ,סבב בעולם עד שקבל קריאה לבוא ולנהל את
המסעדה ומאז יש חלוקת תפקידים ברורה ,יהודה ברפת חולב
ומנהל ואילו מיתר אחראי על מכלול הארוח במסעדה וזו עבודה
קשה ותובענית מאוד.
"ערב אחד אכלו משפחות במסעדה ואז התחילה המלטה ,האורחים
ליוו את כל תהליך ההמלטה מהחלון למעלה.
ההמלטה היתה חלקה והעגל קם על רגליו לינוק מאימו ,לתשואות
הצופים.
כעבור כמה ימים קבלתי טלפון מגברת אחת ,סיפרה שילדיה שמעו
 44משק הבקר והחכב

תמונה  - 2רחוב החקלאים הותיקים
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ואת תהליך ייצור החלב .קיים ניכור גדול בין
הסביבה הכללית לחקלאות ולחקלאים .רציתי
להציג בפני הציבור שאפשר לקיים רפת גם
מבלי לזהם את הסביבה ,לשנות את הדימוי
ולרתום את האזרחים לתמוך בחקלאים.
מכאן התגלגל הרעיון עד להקמת המסעדה״
יהודה  -מאיפה השם פודוקס?

״אשתי ,בהברקה של רגע״

גג נ0תת לא11ר1ר המרבץ

על ההמלטה ,רצתה לבוא לאכל במסעדה
ובקשה שאסדר גם לילדיה המלטה ...נו...״

הרעיון הראשוני היה להקים מרכז מבקרים כדי
לאפשר לעם ישראל לראות את הרפת ,הפרות

אם אתם מזדמנים לגליל התחתון ,צומת
המוביל מעובה ,סודו לאלון הגליל ,מיד
בכניסה ליישוב שמאלה נמצא גוש של ופתות,
סעו לופת הגבוהה והמושימה ,תעלו למסעדה
(  ,) 04-9862417תגידו שיוסי שלח אתכם,
תאכלו טוב וגם תקבלו הנחה■ .
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