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הפילוסופיה היפנית העתיקה ה"וואבי־סאבי" מעריכה 
גם את מה שאינו מעוצב בקווים נקיים ואת ההפך מן 
המשוכפל והדיגיטלי. זהו אורח־חיים, מצב נפשי הנותן 
כבוד למקום, לחומר ולזמן שנותן את אותותיו. זו האמנות 

המעודנת של לחיות בשלום עם עצמנו ועם סביבתנו.
כחלק מפרויקט צילום יצאתי, עיתונאי ועורך ב"ישראל 
היום" לחפש בתי־עסק שפרשו מהמרוץ אחר הטרנדי, 
עדיין  שקיימים  גיליתי  בשיטוטי  והחדשני.  המעוצב 
ויותר  לא מעט חנויות ועסקים בני 40, 50, 60 שנים 
שמתקיימים בצניעות ובמרכזם ניצב בדרך כלל אדם 
שהחליט שלא להיכנע לאידאל היופי המושלם ולתת 
כבוד לסביבה שליוותה אותו לאורך השנים. בבתי העסק 
הנדירים האלו מרגישים את צלקות הזמן, מבחינים בצבע 
שדהה, בחלודה ובכתמים. הריהוט נסדק לאורך השנים 
והחתכים, הקילופים ושאר סימני השחיקה — הם עדות 
לחיים שלמים. חפצים שהזדקנו בכבוד עם בעליהם ולא 

הוחלפו עם הסדק הראשון.
הדורסני  הקפיטליזם  דחקו  האחרונים  בעשורים 
והגלובליזציה עסקים אלו לשוליים והם נאבקים לשרוד. 
בעצם קיומם הם קוראים תיגר על החוקים השיווקיים 

והאסתטיים הקיימים.
מהם  אחד  כל  עם  ישבתי  לתעד,  מהרצון  כחלק 
וניסיתי להבין מה גורם להם להישאר במקום למרות כל 
הקשיים. כל אחד מהם בדרכו ניסח את התשובה אחרת, 
אבל בסופו של דבר היא נותרה זהה: "אנחנו כאן כל עוד 
נחזיק מעמד. אנחנו לא מוכנים להיכנע", הם אומרים. 
למרות גילם המתקדם, ואולי דווקא בגללו — אלו הם 

המורדים האמיתיים  .

hamordim.wordpress.com

קיימות עדיין חנויות שאינן מוכרות 
חלום, שפרשו מהמירוץ אחרי הטרנדי, 

המעוצב, החדשני. הן מתקיימות 
בצניעות ובמרכזן — אדם, שלא נכנע 

לתכתיבי היברה והסביבה המשתנה

סדרת הצילומים "המורדים" הוצגה בגלריה לצילום עכשווי ב"צילום 
בעם" שהוא מקום מפגש ליוצרים, צלמים ולקהל הרחב, אשר משלב 

לימודי צילום, דיון ועשייה צילומית )בית אלפא 13, תל אביב(.

בעמוד השער

מאורית
דיזנגוף 172 תל אביב

שנת הקמה
1963 )ברחוב בן יהודה(

במיקום הנוכחי 
מ-1973

בעלים
משה מאירוביץ, בן 68

כבר כילד התעניין משה במנורות. הוא נולד 
וגדל בתל אביב, ברחוב דיזנגוף, שהיה אז שם 

נרדף לנהנתנות ולסגנון חיים שהיו שונים 
מכל מה שייצגה ישראל השמרנית. שם, 

בדיזנגוף ופינת רחוב ז'אן ז'ורס היתה חנות 
מנורות ותיקה. כשהיה בן 12 וחצי רצה הגורל 
ובעל החנות קרא לו וביקש ממנו עזרה. מאז 

הוא בעסק. כשהשתחרר מהצבא לא היה 
לו ספק מה הוא הולך לעשות, והוא פתח 
את חנות המנורות הראשונה שלו ברחוב 

בן־יהודה. אחרי 10 שנים עבר משה קרוב 
יותר למקום בו נולד — רחוב דיזנגוף. מאז 
הוא שם כבר 39 שנים. מבט לתוך החנות, 

שמלאה באלפי מנורות ואהילים מכל הסוגים 
ומתקופות שונות, מספק הצצה נדירה אל 

תקופת חיים אחרת

המעדנייה הטורקית יוחאי
ויצמן 8, נתניה

שנת הקמה
1950 

בעלי המקום
יצחק )בן 76( ואידה )בת 67( יוחאי

נתניה היתה בת 21 כשמעדניית יוחאי 
נפתחה. שם, באחד הרחובות הראשונים, 
ליד השוק המפורסם של העיר פתח דודו 
של יצחק, מאיר אלטבן, מעדנייה קטנה, 

שהזכירה לו את המקום ממנו הגיע לישראל. 
ב-1971 הצטרף יצחק ומאז הוא שם, באותו 
רחוב, מוכר את אותם מעדנים מוכרים ונעזר 
באישתו אידה שאחראית על הסדר המופתי.

"אני אוהב את העבודה שלי ואת המקום 
שלי — אחרת לא הייתי נשאר 40 שנה" 

הוא אומר ומספר שכל השכנים שלו כבר 
עזבו מזמן. "הכל ברחוב כבר התחלף במשך 

השנים ורק אנחנו עוד כאן. אני פותח את 
החנות כל יום וממנה מקבל כוח. כל עוד אוכל 

לעבוד — אמשיך".

כל־בו יחזקאל
אבן גבירול 163 תל אביב

שנת הקמה
1956
בעלים

מרים גבעוני, בת למעלה מ-80

כשכל־בו יחזקאל נפתח על־ידי מרים 
ובעלה יחזקאל, החלק הצפוני של רחוב 

אבן גבירול היה עבור רבים מהתל־אביבים 
פריפריה רחוקה. מדרכות עוד לא היו ומי 

שהגיע לחנות נאלץ ללכת בחול החם 
ובשעות הערב בחושך, כי תאורת הרחוב 

הגיעה בשנים הראשונות לפעילות רק עד 
שדרות נורדאו. תל אביב היתה אז מקום 

קטן עם חלומות גדולים. השנים חלפו, 
מרים כבר לא צעירה והתחרות הגדולה עם 

הרשתות הגדולות גזלו את רוב הלקוחות, 
אבל היא לא מוותרת. "בשעה 8:00 אני 

מגיעה ופותחת את החנות. מסדרת ומחכה 
ללקוחות עד 7 בערב", היא אומרת. את 

המחירים היא זוכרת בראש ואת החשבון 
עושה במחברת קטנה ומצהיבה ועיפרון 
ישן. החנות לא השתנתה מיום הפתיחה 

לפני 55 שנים — כי ככה היא אוהבת ואין לה 
כוונה להשתנות. וכמו הריהוט הוותיק כך 

גם הלקוחות — נאמנים כבר שנים ארוכות, 
אבל גם הם לאט לאט נפטרים. "יש עדיין 

כאלה שמביאים את הילדים והנכדים 
להראות להם איפה גדלו ושמחים לגלות 

שאני עדיין כאן", היא מספרת.
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סמו אביזרי אופנה ותפירה
בן יהודה 184 תל אביב

שנת הקמה
1951
בעלים

שלי סמו

שלי סמו לא חידשה את מלאי הכפתורים 
העצום שלה כבר שנים רבות. רוב הסחורה 

היא משנות החמישים — אז פתחו משה 
בעלה ואביו יעקב את החנות הקטנה. בחנות, 

כמו מוצגים ארכיוניים, בתוך קופסאות 
קרטון שנכנעות לשנים אפשר למצוא 

כפתורים מכל הסוגים: קרמיקה, עץ, צדפים 
וזכוכית שכבר אי אפשר להשיג היום. "היום 

הכל חיקוים. כפתורים דמויי זכוכית, דמויי 
קרמיקה ותחרה. הכל הפך תעשייתי וכל 
החיים הפכו לחיקוי אחד גדול. אבל אני 

נשארתי בעבר, עם הדברים המקוריים", היא 
אומרת. שלי כבר לא מזמינה מלאי חדש 
ולמרות שמגיעים אליה מכל הארץ היא 

כבר חושבת על היום שאחרי. "אני עובדת 4 
שעות ביום — זה מה שאני יכולה ואני אשאר 

כל עוד יהיה לי כוח או עד שייגמר המלאי".
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מסעדת ישורון
מאז"ה 4 תל אביב

שנת הקמה
1962 
בעלים

זושה ריבקין, בן 84

כל בוקר מגיע זושה בן ה-84 למסעדה 
שלו, נכנס למטבח הקטן ומתחיל לבשל. 

קציצות דג ובשר, תבשילי ירקות, 
שניצלים וסלטים. העסקים קצת קשים 

לאחרונה והכל הוא מכין לבד ומתכונן 
ללקוחות שיגיעו לקראת הצהרים — כמו 

בכל יום. פעם היה המקום שוקק חיים. 
טבחים עבדו במטבח הכשר ומלצרים 

הסתובבו במסעדה הגדולה ושרתו את 
הלקוחות הרבים. היום נשארו הוא 

ונורית קריינר שעובדת לצידו כבר 16 
שנים והם ממשיכים לקבל את כל מי 

שנכנס בחיוך. שם, על פינת רחוב אלנבי, 
באחד מהצמתים הסואנים של תל אביב, 
מתחבאת לה מכונת־זמן, שמעבירה את 

כל מי שעובר בפתחה לתקופה אחרת. 
כל מה שצריך הוא לפתוח את הדלת של 

המסעדה היהודית ולעוף 50 שנה אחורה 
לזמנים בהם פורמייקה ירוקה היתה שיא 

האופנה ואוכל יהודי פשוט היה כל מה 
שצריך כדי להשביע את התיאבון.
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בני יעקב רפאל כלי עבודה
יסוד המעלה 1 תל אביב

שנת הקמה
1948
בעלים

 דוד רפאל, בן 81 ושלמה רפאל, בן 79

האחים דוד ושלמה נולדו ב-1929 בתל־אביב 
וגרו בבית קטן בשכונה שהחלה להתפתח 

והיום מוכרת כתחנה המרכזית הישנה. אז, 
כשהם גדלו, עוד לא היו שם אוטובוסים. 

במקום הרציפים הישנים עמד פרדס גדול 
שהיה שייך למשפחה ערבית עשירה שביתם 

עמד על הגבעה, סמוך למקום בו שוכן היום 
בניין חברת החשמל. כשגדלו דחף אותם 

אביהם להקים את העסק המשותף שנפתח 
בקומת הקרקע של הבניין בו גרו ושם הם 

נמצאים עד היום. לאורך השנים הנוף מחוץ 
לחנות השתנה. תחנת האוטובוסים קמה 

ועזבה. אנשים הציפו את הרחובות ונעלמו 
והם, כמו חלק מהנוף, עדיין שם. "בשבע 

בבוקר, כשכולם עוד ישנים, אני כאן, פותח 
את החנות ולא מוותר אפילו על יום עבודה 
אחד", אומר דוד. גם הם נאלצים להתחרות 

ברשתות שגזלו לקוחות רבים. "שם הכל 
הרבה יותר יקר, אבל אנשים לא מבינים 

ומסונוורים מאיך שזה נראה. אבל אנחנו 
שמחים בלקוחות שלנו וזה מספיק לנו. 

אנחנו בכל מקרה לא הולכים לשום מקום 
ולא מתכוונים לוותר. אנחנו כאן עד הסוף", 

הוא אומר.

נעלי ציון
מחנה יהודה 26 ירושלים

שנת הקמה
1940
בעלים

ציון חנוכה, בן 76

זו היתה התקופה שהבריטים שלטו בארץ. 
הסרג'נטים הסתובבו בשוק מחנה־יהודה 

המוזנח בניסיון להשליט סדר. בדרך הם עצרו 
גם בחנות הנעליים הקטנה שפתח יהודה 
חנוכה בקצה השוק ומדדו את הדוגמאות 

שיוצרו בחדר האחורי. ציון, אז עוד ילד קטן, 
גדל בחנות שבתקופותיה הטובות פירנסה את 

המשפחה ועוד כמה פועלים. היום ציון לבד, 
מוכר בעיקר נעלי בית אבל מסרב לסגור או 
להשתנות. "אני שמורת  טבע, לא השתנה 

כאן שום דבר מאז שאבא פתח. אני מכיר כל 
סדק בעץ ומתי הוא נוצר. זה החיים שלי, זו 

העבודה שלי וכאן אני נשאר", הוא אומר.

אלאדין, חידוש כלי כסף ויודאייקה
יהודה מרגוזה 8 יפו

שנת הקמה
1960
בעלים

רוז'ה ז'אוי, בן 75

בפינה חשוכה בשוק הפשפשים מחדש רוז'ה 
ז'אוי כבר יותר מ-50 שנה כלי כסף עתיקים 

וחפצי יודאייקה. את העבודה הוא למד 
בטוניסיה בגיל 14 וכשעלה לארץ ב-1951 

החל לעבוד בבית המלאכה הקטן בשוק, עד 
שב-1960 קנה את המקום והפך לעצמאי. 

במשך השנים אסף רוז'ה קהל לקוחות נאמן, 
שמגיע במיוחד כדי לזכות בטיפול המסור 
שלו. אבל המקום, שלא השתנה בעשרות 

השנים האחרונות, הולך לעבור מתיחת פנים 
בקרוב מאוד. הבן משה, שעובד כמעצב, 
החליט להצטרף לאביו — להקים במקום 

קומת גלריה ולחדש את החלל תוך הבטחה 
לשמור על הצביון הייחודי.

מנשה החייט
פין 12, תל אביב

שנת הקמה
1969
בעלים

מנשה כהן, בן 51

יעקב כהן למד את המקצוע בעיראק 
וכשעלה לארץ ב-1969, פתח חנות קטנה 

באחד הרחובות הקטנים שהקיפו את 
התחנה המרכזית הישנה בת"א. האוטובוסים 
האדומים של אגד הורידו את מאות הנוסעים 
ברציפים הסמוכים ועבודה היתה בשפע. כבר 
מההתחלה דאג יעקב להעביר את מה שידע 

לבנו מנשה שהחל לעבוד כשוליה. מסביב 
החלו הרחובות להשתנות. התחנה עברה 

מקום, תעשיית המין והעובדים הזרים הציפו 
את הרחובות הקטנים והמוזנחים ובתי העסק 
הוותיקים עזבו. אבל גם כשאביו נפטר החליט 

מנשה להמשיך כמו שהיה בלי לשנות דבר. 
"עם השנים יש פחות עבודה אבל זה מספיק. 

אני קם כל בוקר בכיף לעבודה ואני לא צריך 
יותר. אני אוהב את הבדים ואת ההתעסקות, 
למרות שהיום זה בעיקר תיקונים. אני אוהב 
את החנות כמו שהיא, זה המזל שלי ואני לא 

רואה סיבה לשנות", הוא אומר.
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