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אנחנו בעסק
בעלים: מיכאל וייס )41( ושותפיו ראובן )42( 

ומור )34( פילו 
איפה: באינטרנט

לאוויר  עלה  באסטה  יאללה  אתר  ההתחלה: 
ב־2011 והציע סיורים קולינריים בשוק מחנה 

־יהודה בירושלים. "זיהינו את הפוטנציאל בע
קבות פניות של מטיילים שרצו לעשות סיור 
קולינרי בשוק אבל לא היה מענה כזה בארץ. 
לא היו סיורי שווקים, כמו הסיורים שיש בשוק 
בוקרייה בברצלונה, ששם עושים לפחות פעם 
בשבוע בעלות של 2 יורו סיור קליל של רבע 
לא  גם שם  "אבל  וייס.  מיכאל  מספר  שעה", 

יום אחד הח בסיור שכולל טעימות.  ־מדובר 
לטנו להרים את הכפפה. העלינו אתר לאוויר, 
המודל  יהיה  מה  לנו  ברור  היה  לא  כשעדיין 
טובה.  בטן  תחושת  לנו  הייתה  אבל  העסקי, 
לפרסום  הביקוש  ולאור  לביקוש,  זכה  האתר 
הטעימות  כרטיס  נולד  למעשה  כך  וקידום. 
הראשון, שהוא גם הראשון בעולם, על פי מה 
בשוק,  הבסטיונרים  איתגרנו את  לנו.  שידוע 

וזה עבד".
טעי־ כרטיס  מציע  החדשני  המיזם  :הרעיו:ן 
להסתובב  שמאפשר  שונים,  לשווקים  מות 
בשוק ולטעום ממבחר דוכנים, וגם ללמוד על 

למ "מדריך  בעזרת  המקום  של  ־ההיסטוריה 
טייל העצמאי בשוק" המצורף לכרטיס. בנוסף 
מקיימת החברה סיורים מודרכים בשווקים. יש 
בארץ  שווקים  לשמונה  טעימות  כרטיסי  לה 
הפשפשים  לוינסקי,  הכרמל,  יהודה,  מחנה   —
העתיקה  העיר  נצרת,  העתיקה,  עכו  ביפו, 
תוכן  אתר  שוק  לכל  רמלה.  ושוק  בירושלים 
מפורט. כרטיס עולה 79־99 שקל, תלוי בסוג 
כרטיס  מפעילים  אנחנו  "בנוסף  וייס:  הסיור. 
למרות  בברצלונה,  הבוקרייה  בשוק  קולינרי 
העירייה  מצד  בקשיים  נתקלנו  שבאחרונה 
שמגבילה את מספר התיירים בכל יום, בלחץ 

אנחנו  בינתיים  אבל  מקשה,  זה  הסוחרים. 
ממשיכים".

: "לפני שבועיים התבקשנו לע־ תרגע של נח
שתיג הלוחמים  מפלוגות  לאחת  סיור  ־שות 

ברה בירושלים. זה לא היה רגע נחת רק לי, 
אלא לכל הבסטיונרים בשוק, שרצו לפנק את 

החיילים ולעשות להם פאן". 
הקהל: "קהל היעד זה כל אדם שמבקש להכיר 
יעד תיירותי דרך האוכל, החל מחייל שלוקח 
את החברה שלו לסיור קולינרי, ועד משפחות 
ורוצות לעשות משהו  שחוגגות אירוע חשוב 

מקורי ביחד, וימי כיף לעובדים".
אתרי  של  הבעלים  גם  הוא  וייס  בעסק:  מי 
תיירות גדולים כמו גו ג'רוזלם, וגם יו"ר פורום 
התיירות בירושלים. ראובן ומור פילו הם בעלי 
המשותף שלהם  האתר  תיירות".  "מור  חברת 
יאללה באסטה מעסיק שלוש עובדות קבועות 
— מנהלת, מנהלת אופרציה ומנהלת חשבונות 
— ויותר מ־60 פרילנסרים העובדים כמדריכים 

־בשווקים, לאחר שעברו הכשרה והתאמה למו
דל של החברה.

האתגר: "מבצע צוק איתן היה אחת התקופות 
הקשות שפגעה מאוד בעסק. גם ההסלמה של 
העסקים  כל  על  משפיעה  האחרונה  התקופה 
בארץ ובוודאי על עסק כמו שלנו, שפועל גם 
בכל  מפוזרים  שאנחנו  מזל  ירושלים.  באזור 
הארץ ויודעים לתת מענה במקומות נוספים, 

שנתפסים כרגע כיותר רגועים".
מה הסוד: "אני חושב שזיהינו בזמן הנכון את 
ידענו לתת את  ובמקביל  כזה,  הצורך במיזם 
המענה הכי טוב. בשורה התחתונה, השילוב של 
כסף, המוצר עצמו והשירות קובע את הצלחת 

העסק, שלא קיים מסוגו ובעולם".
מה באופק: "אנחנו עובדים על פיתוח כרטיס 
טעימות גם לשוק החדש בשרונה בתל־אביב". 
איריס ליפשיץ־קליגר

יאללה באסטה | כרטיסי טעימות וסיורים בשווקים

סיבוב נשנושים

:בעלים האחים ברק )39( ותומר )45( הימן, יוצרים דוקומנט־
ריים, בעלים משותפים

איפה: רחוב ברזילי 2, תל־אביב
ההתחלה: תומר הימן, יוצר דוקומנטרי מוערך, ביים בשנת 
2001 את סרטו הראשון והמדובר "תומר והשרוטים", שעוסק 
במהלכו  ואשר  שנה,  במשך  הדריך  שאותה  נערים  בקבוצת 
גם יצא מהארון וסיפר לחבורה שהוא הומו. את הסרט הפיק 
בשותפות עם הבמאי והיוצר חגי לוי, שנתן לו, לדבריו, "עצת 
זהב" — להפיק את סרטיו באופן עצמאי. הימן פנה לאחיו ברק, 
שתחילה סירב, אבל בשנת 2005 הם הקימו יחד חברת הפקה, 

שמרגע זה ואילך הפיקה את סרטיו של תומר.
הרעיו:ן: השניים החליטו לחלק ביניהם את רווחי החברה שווה 
בשווה והתחילו בשורת מהלכים לשיתופי פעולה בינלאומיים 
בין  דוקומנטריות.  הפקות  שלל  שהניבו  )קו־פרודוקציות(, 
היתר: הסדרה "גשר על הוואדי" על בית־הספר הדו־לאומי 
בוואדי ערה, הסדרה "בדרך הביתה" על חייו ומשפחתו של 
הימן ששודרה בערוץ יס דוקו, הסדרה "משפחות" ששודרה 
בערוץ 8 של הוט, ולאחרונה הסרט המצליח "מיסטר גאגא" 

על הכוריאוגרף אוהד נהרין.
רגע של נחת: לאחרונה הופיע "מיסטר גאגא" כסרט הפותח 
של פסטיבל הסרטים בפירנצה. האחים הימן החליטו לקחת 
את כל צוות החברה לטקס בפירנצה )תומר: "לפתוח פסטיבל 
זה דבר מאוד נדיר. אנחנו עומדים מול אלף איטלקים בבניין 

שנבנה בשנת 1462. אם הייתי לבד הייתי בוכה"(.
הקהל: החברה משתדלת להימנע מדימוי אליטיסטי של מי 
שמפיקים סרטים עבור קהל תל־אביבי אנין טעם בסינמטקים, 
ודואגת להפיץ את הסרטים בכל רחבי הארץ. בכל הפקה הם 

־עורכים "מסע בדרכים" כדי להגיע לכל פינה בארץ. בשבו
עות הקרובים יש הקרנות של "מיסטר גאגא" במצפה־רמון, 

במעלות־תרשיחא, בראש־פינה, בקיבוץ מזרע ובירושלים.

מי בעסק: הגרעין של החברה הם האחים הימן, שלדבריהם 
ברמות  שעובדים  פסיכים  "שני  )תומר:   24/7 בה  עובדים 
שקשה להאמין"(. מלבדם יש מנהלת משרד, אחראית קשרי 
שמוגדרים  וההפקה  העריכה  מתחום  עובדים  6־8  ועוד  חוץ 

פרילנסרים אבל עובדים בצורה די קבועה. 
תומר: "הדי־אן־איי של החברה והשאיפה והיומרה  האתגר: 
רוצים  אנחנו  האוכלוסייה.  לכל  קולנוע  להביא  היא  שלנו 
שהאמנות שלנו תגיע לכל הארץ ולכל העולם. אנחנו נוסעים 
לכל מקום ולא משנה כמה קהל בא. עם 'תומר והשרוטים' 
הופעתי פעם במרתף בדרום מול חמישה חבר'ה שפחדו לצאת 
מהארון, ולמחרת מול 3,000 איש במרכז הקונגרסים בחיפה".
 — מזה  חוץ  לעשייה.  גדול  נורא  "רעב  תומר:  הסוד:  מה 
השותפות העסקית־אמנותית־רגשית המסובכת הזאת בין שני 
אחים עובדת דווקא בגלל שהיא מבוססת על אמון מלא. אני 
זה  נוסף  דבר  אינטריגות.  על  ואנרגיה  זמן  לבזבז  צריך  לא 
המחויבות שלנו לעובדים. יש לנו קטע כזה שהוא מאוד לא 
מקובל בענף — שאנחנו לא בחובות. אין לשלם לאדם שוטף 
חשבונית?  הבאת   .+0 שוטף  זה  אצלנו   .+90 שוטף  או   +60
אתה מקבל צ'ק. אנחנו לוקחים סיכון כלכלי, אבל זה מצליח. 

העובדים שלנו לא צריכים לקחת על עצמם את הסיכון".
ברק: "אני חושב שכל נושא שיתופי הפעולה שלנו עם חו"ל 
זה דבר שהצעיד את העסק מאוד קדימה. השקענו בזה הרבה 
סוויץ'  עשינו  פירות.  לתת  מתחיל  זה  והיום  ומחשבה,  זמן 
כאל  ולתוצריה  ליצירה,  להתייחס  מתביישים  לא  ואנחנו 
עושים  לא  אנחנו  ולהשתכלל.  לגדול  שחייב  כלכלי,  עסק 
הנחות מבחינה אמנותית. דווקא זה שאנחנו רווחיים מאפשר 

לנו הרבה חופש אמנותי. דחינו הצעות מפתות 
או  יותר  גדולים  הפקה  בתי  עם  לאיחוד  מאוד 

להשתתפות בפרויקטים של ריאליטי".
צח שפיצן

סרטי האחים הימן | בימוי והפקה של סרטים דוקומנטריים

האנשים שמאחורי "מיסטר גאגא"

ברק )משמאל( ותומר. "השותפות העסקית־אמנותית־רגשית המסובכת הזאת עובדת"

מיכאל )משמאל(, מור וראובן. עסק שאין כמוהו בעולם | צילום: אלכס קולומויסקי
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 תומר הימן, יוצר דוקומנטרי מוערך, רוצה שההפקות של החברה שלו ושל 
 אחיו יגיעו לכל פינה בארץ † משפחת כרמל ממושב היוגב מגדלת חסה ודווקא 
שמחה כשמוצאים בה צפרדע † דן ריטוב נלחם בביורוקרטיה כדי להפיץ את 
 טורבינות הרוח שלו לבתים פרטיים † תשעה עסקים מתוך מאות מועמדים 

עלו לגמר תחרות עסקים קטנים † מי ינצח? התשובה בסוף ינואר

משפחת כרמל. משמאל: הפוסט שפרסמו על הצפרדע שנמצאה בחסה שלהם
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אנחנו בעסק
בעלים: מיכאל וייס )41( ושותפיו ראובן )42( 

ומור )34( פילו 
איפה: באינטרנט

לאוויר  עלה  באסטה  יאללה  אתר  ההתחלה: 
ב־2011 והציע סיורים קולינריים בשוק מחנה 

־יהודה בירושלים. "זיהינו את הפוטנציאל בע
קבות פניות של מטיילים שרצו לעשות סיור 
קולינרי בשוק אבל לא היה מענה כזה בארץ. 
לא היו סיורי שווקים, כמו הסיורים שיש בשוק 
בוקרייה בברצלונה, ששם עושים לפחות פעם 
בשבוע בעלות של 2 יורו סיור קליל של רבע 
לא  גם שם  "אבל  וייס.  מיכאל  מספר  שעה", 

יום אחד הח בסיור שכולל טעימות.  ־מדובר 
לטנו להרים את הכפפה. העלינו אתר לאוויר, 
המודל  יהיה  מה  לנו  ברור  היה  לא  כשעדיין 
טובה.  בטן  תחושת  לנו  הייתה  אבל  העסקי, 
לפרסום  הביקוש  ולאור  לביקוש,  זכה  האתר 
הטעימות  כרטיס  נולד  למעשה  כך  וקידום. 
הראשון, שהוא גם הראשון בעולם, על פי מה 
בשוק,  הבסטיונרים  איתגרנו את  לנו.  שידוע 

וזה עבד".

בעלים: כרמי וענת כרמל וילדיהם: יובל )40(, 
אמיר )38(, דן )32(, אורי )24( וענת )22(

איפה: מושב היוגב
ממייסדי  הם  ענת  של  ההורים  ההתחלה: 
עם  ענת  התחתנה   '75 בשנת  היוגב.  מושב 
והוא הצטרף  קיבוץ שער העמקים,  בן  כרמי, 
כי  היה פעיל  הוריה, שכמעט לא  למשק של 
הנדסת  למד  כרמי  למשק.  מחוץ  עבד  אביה 
מחקלאות,  להתפרנס  בינתיים  והחליט  בניין 
אחיו,  ושתילים.  עגבניות  לגדל  התחיל  והזוג 

לשו נכנס  באקוודור,  לוורדים  חווה  ־שניהל 
ב־2005  ורדים.  שתלי  בגידול  איתם  תפות 

הס בוורדים  ה"בום"  לאתיופיה,  עבר  ־האח 
מיוחדים  לגידולים  עברו  וכרמי  וענת  תיים, 
ועוד.  תבלינים  שלג,  אפונת  אספרגוס,  כמו 
בהמשך הצטרף אליהם יובל, הבן הבכור, והם 
קייל,  תרד,   - עלים  לגידולי  לעבור  החליטו 
ירק  שמבטיחה  הידרופונית  בשיטה   - נבטים 
אחר־ ומזיקים.  הדברה  מחומרי  יותר  "נקי" 

כך הצטרפו שאר הילדים. ב־2011 הם קיבלו 
הצעה מחברת זרעים הולנדית לנסות לאזרח 

־כאן זן של חסה בשם "סלנובה", הצ
ליחו, והחלו לגדל אותה. הגידולים 
־נעשים בשיטות המאפשרות הימנ

עות משימוש בחומרי הדברה. לצד 
חממות גידול הידרופוניות ושטחי 
לול  גם  להם  יש  פתוחים,  גידול 
מוכרים  הם  שאותן  מאכל,  לביצי 
למכירת  וחנות  לצרכן,  ישירות 
נוספים  ומעדנים  המשק  תוצרת 

ממשקי עמק יזרעאל. 
משפחתי  עסק  "אנחנו  הרעיו:ן: 
שמגדל תוצרת חקלאית. כל יום 

משפ לישיבה  מתכנסים  ־אנחנו 
חתית, שמתחילה בכך שכל אחד 
ולעצמו  לאחרים  מחמאה  נותן 

במה שקרה  חיובי  משהו  ־על 
אחד  כל  ואחר־כך  השבוע,  לך 
סוג  לו.  מציק  מה  גם  אומר 
של תרפיה. ביום רביעי אנחנו 

אס בעניינים  ודנים  ־נפגשים 
טרטגיים של העסק. העיקרון 
אחראים  שאנחנו  הוא  שלנו 
מהזרע  שלנו  התוצרת  על 

את  מנביטים  אנחנו  ללקוח.  ההספקה  ועד 
ומפיצים  משווקים  אותם,  מגדלים  השתילים, 
במשאיות קירור כדי להבטיח את האיכות. גם 
בנושא מחיר יש לנו מדיניות: כשהיה משבר 
אמרתי  מחסור,  בגלל  עלה  ומחירן  בעגבניות 

־לילדים, 'למה שלא נעלה גם אנחנו את המ
חיר כשחסרה חסה בשוק?' הם אמרו לי, 'אבא, 
על  נשמור  ולכן  ארוך,  לטווח  בגישה  אנחנו 
מחירים קבועים גם בזמנים קשים.' לשמחתי, 
המדיניות הזאת מוכיחה עצמה. אנחנו אמינים, 

מספקים רציף כל השנה, והמחיר קבוע".
רגע של נחת: "בהתחלה פחדנו מזה שהילדים 
וכל המשברים  הסיכון  בגלל   - ייכנסו לעסק 
והם  חזרו,  כולם  אבל  החקלאות,  בענף  שיש 
מלאים בחדוות יצירה, ויש גם ברכה במעשים. 

יותר נחת מזה?"
הקהל: רשתות השיווק וחנויות פרטיות.

מי בעסק: הבן הבכור יובל הוא המנכ"ל, אמיר 
הוא האחראי על פיתוח והקמת מבנים, דן הוא 
אחראי ייצור, אורי הוא אחראי תחזוקה )עכשיו 

־בטיול בחו"ל(, וענת אחראית על תפעול ופי
תוח של חנות המפעל. מלבד זה הם מעסיקים 

50 עובדים.
האתגר: "אפשר לחיות מחקלאות, אבל קשה 

־להיות מגדל יצרן. זה המון ביורוקרטיה והמ
דינה לא באה לקראתנו", אומר כרמי.

מה הסוד: "היחס לעובדים, הקפדה על איכות 
ואמינות. זאת הסיבה שהתגובה שלנו לתלונה 
שקיבלנו לא מזמן וגם התפרסמה בתקשורת, 
החסה  של  באריזה  שנמצאה  הצפרדע  על 
בפייסבוק  התלונה  את  לפרסם  הייתה  שלנו, 
על  שהחליטו  ואשתו,  יובל  שלנו.  תגובה  עם 
משתדלים  אנחנו  אמת:  אמרו  התגובה,  תוכן 
לא להשתמש בחומרי הדברה, וההימצאות של 
הגידולים  ונקיון  איכות  על  מעידה  הצפרדע 
שלנו. היו לנו מגעים עם הרבנות כדי לקבל 
חותמת גלאט כושר. השקענו במהלך 40 אלף 

־שקל, באריזות חדשות וכו'. אבל ברגע שהר
בנות דרשה מאיתנו לרסס בחומר מסוים כדי 
למנוע הימצאות זחלים, חומר חריף שהכרתי, 
החלטתי שאני לא מוכן, לטובת הצרכן. בכך 

נגמר הרומן עם הרבנות".
מה באופק: "להמשיך להתפתח ולגדול".
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הצפרדע שמעידה על החסה

הפרויקט מתקיים בשיתוף 
פעולה עם בנק הפועלים
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