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אילת 30°

אוכל
"מחזק לשמוע שהתגעגעו לאוכל

שלנו״
סיפורים בפיתה: ביקשנו מחמישה מסעדנים מרחבי הארץ לשתף אותנו בתחושות

ובחששות שליוו אותם לאורך התקופה האחרונה ושמענו מהם גם על ההכנות לקראת
הפתיחה המחודשת ועל ההתרגשות לקראת החזרה לשגרה

mako 12:55 31/05/20 פורסם |

הילה בן חמו | השמיניה, עפולה | צילום: יקיר בוטבול נבון

משבר הקורונה תפס את כולנו לא מוכנים, וגם עכשיו, עם החזרה לשגרה, ההשלכות

הכלכליות והחברתיות של התפרצות הווירוס עדיין לא מאחורינו. מי שנפגעו במיוחד

מהחודשים הקשים האחרונים היו העסקים הקטנים, ובפרט מסעדות, בתי קפה ודוכני אוכל

שנאלצו לסגור את המקום לישיבה בחוץ ולהסתפק במשלוחים וטייק אוויי, שלא בכל המקרים

הצליחו להחזיק את העסק. חלקם אף נאלצו לסגור אותו זמנית.

חלק מהעסקים, למרבה הצער, לא שרדו את התקופה, אבל מי שכן - חוזר עכשיו לשגרה

ולמציאות שונה. לצד החששות, יש גם המון שמחה וגעגוע - לחזור לארח, להיפגש עם

הלקוחות ולהכין אוכל טעים. דיברנו עם חמישה בעלי עסקים מרחבי הארץ שאהובים במיוחד

על הקהילה שהם חיים בה, ובדקנו איך עברה עליהם התקופה ואיך מרגישה החזרה לשגרה.

שחף אברהם ותומר סוויסה, תושה בייקרי, ראש הנקרה
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שחף אברהם ותומר סוויסה | תושה בייקרי | צילום: סופגי

כמה זמן קיים העסק ומה הביא לפתיחתו?

שחף: ״המקום קיים ארבע שנים. תומר הוא האיש עם הידיים ואני אחראי על הניהול, השיווק

וכו׳. הרבה זמן רצינו לעשות משהו ביחד אבל זה לקח קצת זמן. כשהחלטנו סוף סוף לפתוח

משהו ביחד, חיפשנו מקום בצפון כי שנינו מהגליל, וכשפתחנו בראש הנקרה לא ידענו אם

זה יעבוד ומי יבוא לפה. בהתחלה היו מגיעים רק חברים ומשפחה ולאט לאט הצלחנו למשוך

עוד אנשים. האזור לא מאוד מפותח קולינרית, אז קשה למכור כאן קרואסון ב-14 שקלים, כך

שכיוונו יותר לעירוניים שמבקרים באזור. השנתיים הראשונות היו סיוט וכבר הגענו למצב של

צו סגירה, אבל זה חישל אותנו. האמנו שמי שכבר יגיע לפה בטוח ייהנה מהמוצרים

ומהשירות, ולאט לאט זה תפס".

מה מנת הדגל שלכם?

״הבורקס שאנחנו עושים עם שילוב של גבינות מיוחדות".

איך עברה עליכם התקופה האחרונה והמאתגרת?

״היא הייתה מאוד קשה באופן כללי לכל הענף ועל אחת כמה וכמה לעסקים קטנים

שנמצאים במקומות מרוחקים מהמרכז. למרות שנשארנו פתוחים לטייק אוויי ומשלוחים,

כמעט ולא הייתה תנועה, אבל זה שנשארנו פה כל הזמן חיזק ושיפר אותנו. כמובן שעלתה

המחשבה לסגור, אבל החלטנו לגייס כספים דרך קמפייין מימון המונים בהדסטארט ואנחנו

ממש בעיצומו עכשיו. כמעט הגענו ליעד!״.

למה הכי התגעגעת בתקופה הזו?

״התגעגעתי לאירוח של האנשים במקום, אני בן אדם שאוהב המולה״.

https://headstart.co.il/project/56940
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"האמנו שמי שכבר יגיע לפה בטוח יהנה מהמוצרים ומהשירות" | צילום: סופגי

האם היה רגע בתקופה הזו שנתן לך תקווה?

״התמיכה של הלקוחות - אנשים מגיעים מרחוק, משקיעים, אנחנו לא רגילים לזה פה בצפון.

אנחנו מסתכלים על התקופה הזאת בסופו של דבר כחיובית כי ראינו כמה הקהל אוהב

ומתגעגע ומוכן לתרום להדסטארט שלנו. התמיכה מהאנשים מרימה אותך, אלה הדברים

שגורמים לך לקום בבוקר לעבודה״.

עכשיו, כשחוזרים לאט לאט לשגרה, מה עובר לך בראש?

״היה קשה לראות את העסקים בסביבה נסגרים, חלקם חברים והעסק היה מפעל החיים

שלהם. אבל חשוב להיות אופטימיים ויצירתיים - השתדלנו לא להיכנע לדבר הזה, עבדנו על

תפריט משלוחים גדול ומערך משלוחים ועכשיו אנחנו עובדים על אתר חדש".

מה אתה מאחל לעצמך לתקופה הקרובה?

״אני לא מאחל רק לעצמי - אני חושב שעם הזמן הבנתי כמה חשוב שהעסקים הקטנים

ימשיכו לעבוד. הרבה אנשים התרסקו וזה מבאס לראות את המצב הזה. אז אני מאחל

שייפתחו עוד עסקים בצפון, שתיווצר תרבות  אחרת, שלא נישאב לבינוניות ושנעבור את
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התקופה הזאת עם כמה שפחות תקלות״.

הילה וחגי בן חמו, השמיניה, עפולה

השמיניה | עפולה | צילום: יקיר בוטבול נבון

כמה זמן קיים העסק ומה הביא לפתיחתו?

חגי: ״העסק קיים כחצי שנה. היה לנו מזנון, אבל לאשתי הילה היה חלום לפתוח מסעדה עם

אוכל מרוקאי אותנטי, כדי שתושבי עפולה והסביבה יבואו וייהנו מהאוכל שלה וכך היה -

פתחנו מסעדה ביתית קטנה בשוק הישן שנחשב ללהיט קולינארי ואכן המקום תפס מיד עם

פתיחתו אבל הקורונה, לצערנו, עצרה הכל״.

מה מנת הדגל שלכם?

״מנת הדגל שלנו היא קציצות דגים מרוקאיות שגורמות לכל אחד שאוכל להיזכר מיד

בקציצות של אמא שלו".

איך עברה עליך התקופה האחרונה והמאתגרת?
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״התקופה האחרונה הייתה קשה מנשוא. נאלצנו לסגור את המסעדה מעט זמן אחרי

הפתיחה שלה וזה היה נורא, כי עלינו כבר על המסלול הנכון ופתאום הכל נעצר״.

האנשים שמכינים את האוכל שאתם אוהבים התגעגעו אליכם>>

למה הכי התגעגעתם בתקופה הזו?

״אנחנו מתגעגעים לחודשים הראשונים של המסעדה, השוק היה מפוצץ בחבר׳ה צעירים,

מוזיקה ואווירה של משהו חדש ואותנטי, והילה פשוט חיה בתוך החלום שלה. מאוד

התגעגענו ללקוחות שלנו ולבעלי העסקים הסמוכים, שגם הם כמובן נאלצו לעצור הכל. אין

לנו ספק שהשוק יחזור בקרוב מאוד להיות מוקד הבילוי מספר אחת בצפון, כי כל הלקוחות

שאנחנו נפגשים איתם אומרים לנו שהם מתגעגעים״.

"מאוד התגעגענו ללקוחות שלנו ולבעלי העסקים הסמוכים" | צילום: יקיר בוטבול נבון

מה הכי הדאיג כשהעסק היה סגור?

״חוסר הוודאות שהנגיף הזה הביא איתו. אף אחד לא באמת ידע מתי זה יסתיים ואיך זה

https://cocacola.co.il/streetfood/?utm_source=Mako%20_shatap&utm_medium=Content&utm_campaign=Coca_Cola_May2020&utm_term=Mako_shatap_Content&utm_content=Mako_shatap_Content_stories
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יסתיים. מבחינה עסקית פרשנו תשלומים לעתיד, זה היה סיכון מסוים אבל זה לא שהיו לנו

הרבה ברירות״.

האם היה רגע בתקופה הזו שנתן לך תקווה?

״האמת שמה שנתן לנו תקווה היה הרוגע ששידר ראש העיר של עפולה, אבי אלקבץ, שניהל

את המשבר בצורה יוצאת מן הכלל בעיר ולכן כמעט ולא היו הדבקות. וכמובן הלקוחות

שפגשו אותנו ואמרו לנו שהם מחכים לרגע שתיגמר הקורונה כי הם מתגעגעים לאוכל

שלנו״.

עכשיו, כשחוזרים לאט לאט לשגרה, מה עובר לך בראש?

״יש לנו המון חששות, אנחנו חייבים להודות, אבל בעירייה סייעו לנו בביטול ארנונה לשלושה

חודשים ואנחנו מאמינים שבקרוב מאוד נחזור לפעילות מלאה ולשגרה שלפני נגיף

הקורונה״.

איך היה לפגוש שוב את הלקוחות?

״בתקופה האחרונה עסקנו בעיקר במשלוחים אבל המפגש עם הלקוחות שלנו חסר לנו

מאוד. זה היה מרגש מאוד לפגוש את חלקם ויהיה הרבה יותר מרגש כשהשוק יחזור לפעילות

מלאה״.

מה אתה מאחל לעצמך לתקופה הקרובה?

״אני מאחל לאשתי שתחזור מהר להגשים את החלום שלה. אני אהיה שם תמיד לצדה

ואדאג שיהיה לה הכי טוב. לחבריי בעלי העסקים ולתושבי עפולה אני מאחל שנחזור לחגוג

שוב במהרה בשוק מדי ערב ובסופי השבוע״.

אבי לוי, המוציא, ירושלים


