
השנתיים האחרונות חייבו לא מעט אנשים לחשב מסלול מחדש ובתוך ים של הגבלות, רבים 
נדרשו למצוא את הדרך ליציבות כלכלית מחדש. בתוך חוסר הוודאות שהביאה תקופת 

הקורונה, יש מי שמצאו את הייעוד שלהם. ערן בן הרוש, אבא של גון ונועם, יזם, טיילן וחובב 
טבע מושבע, יחד עם תכלת גלאי, בת 35, אמא חד הורית לבת, בזוגיות שנייה עם ערן, מצאו 

דרך מיוחדת להתפרנס וגם לא לוותר על אהבה ענקית ומשותפת: לינה בטבע

מסע בין אוהלים

איך נולד הרעיון של 'אוהל הוסטל'?
תכלת: "עד לפני הקורונה, עסקתי בניהול נכסי נופש לתיירות 
פנים ונכנסת... כשהחלה הקורונה הרבה נכסים עברו להשכרה 
אוהבת  שאני  מה  שזה  אותי  לימד  הזה  התחום  רחוק.  לטווח 
הגבוהה  באנרגיה  מגיעים  לחופשה  שבאים  אנשים  לעשות... 
שלהם.  ובטוב  שלהם  בשיא  איתם  לעבוד  וזה  שלהם  והטובה 
כשניסיתי לחבר את כל מה שאני אוהבת, הכל התחבר ל'אוהל 

הוסטל'". 
כל  'אוהל הוסטל' פגש אותי במקום שאוסף את  "הסיפור של 
הכישורים והתכונות שאני מבקש לעסוק בהן ועטף יפה את כל 
וזה החזיר  "סגרתי לא מזמן מסעדה  הסיפור הזה" אומר ערן. 
צעד  זה  את  ולקח  והטיולים  האירוח  האוכל,  של  לעניין  אותי 
אחד קדימה לחוויה של אינטימיות... פה זכיתי לתת את היחס 

והשירות האישי, אחד על אחד, אז כיף". 
בישראל  לטייל  אוהבת  יזמת,  שהיא  עצמה  על  מעידה  תכלת 
חד  בתור  אישי  מצורך  נולד  "המיזם  ולדבריה  בשטח  ולישון 
או  בשבוע  פעם  לטייל  ושואפת  לטייל  מאד  שאוהבת  הורית 
חודש עם לינה. לא מרגיש לי אחראי לישון לבד בטבע, הרבה 
שתינו.  רק  להיות  ולה  לי  אינטנסיבי  וזה  והתארגנות  סחיבות 
בשטח  לישון  לבוא  שלי  החברים  כל  את  לארגן  קושי  חוויתי 

בקמפינג. מהמקום הזה חשבתי לעשות מחנה שמארח". 

מה זה בעצם 'אוהל הוסטל'? אם אנחנו משפחה שאוהבת לטייל 
וקמפינג גדול עלינו - 'אוהל הוסטל' יכול להתאים לי?

"'אוהל הוסטל' מאפשר לך להיות בזמן איכות עם הילדים שלך 
תכלת  אומרת  מסביב"  הלוגיסטיקה  לכל  דואגים  כשאנחנו 

בנחרצות. 

מה כלול בחבילה שאתם מציעים?
קטן  תיק  ועוד  אישי  ציוד  תיק  עם  להגיע  יכולה  "משפחה 
באתר  מופיע  והוא  השנה  עונות  לפי  לו"ז  לנו  יש  למסלול. 
או  לילה  לבחור  ואפשר   )https://ohelhostel.com/#plan(
שני לילות. המחיר ללילה הוא 320 למבוגר ו- 250 לילד" והיא 
לבוא  אפשר  לחוויה.  אלא  לאוהל  לא  הוא  ש"המחיר  מדגישה 
עם האוהל הפרטי ולשלם רק על החבילה הבסיסית שזה כולל 

את כל הציוד של המקום והארוחות". 
"החבילה הכי רחבה כוללת אוהל, מזרנים, מים, אוכל, המלצות 
למפגש  שמשמש  גדול  אירוח  חלל  לנו  יש  באזור...  לסיורים 
גנרטור  יהיה  שלא  לנו  חשוב   ..." ערן  מסביר  זולה"  ופינות 

מרעיש ושלא יפגע בחוויה".
בהם.  ללון  שמותר  בלוקיישנים  תמיד  "אנחנו  מוסיפה:  תכלת 
פרטיים  אנשים  של  בחוות  ומתארחים  מוסדרים  לילה  חניוני 

ותמיד שמחים לשיתופי פעולה מהסוג הזה..."

מה כוללת החוויה?
"תמיד המיקומים סביב אתרים שיש בהם כמה וכמה מסלולים 

בכמה רמות ובכמה דרגות קושי" אומר ערן. 
"אנחנו נותנים המלצות לטיולים באזור. הרעיון הוא שההוסטל 
כוכב באזור... אנחנו ממליצים  הוא מקום לצאת ממנו לטיולי 
בהוסטל...  אצלנו  מקומית  פעילות  מארחים  או  פעילויות  על 
נוסף,  הבאנו למשל בכינרת חוויה על סאפ שהייתה בתשלום 

ערן העביר סדנת פיצה, יש סדנאות יצירה".
ערן מדגיש: "אנחנו באמת All In על הסיפור הזה ועמלים יומם 
לטבע  לחזור  רוצים  אנחנו  שלנו...  הערכים  את  להביא  ולילה 

וקצת להשיב עטרה ליושנה. גם אני וגם תכלת היינו בצופים".

|  מרווה קובי
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זה בעצם מחנה קיץ למשפחות?
ואני  לגדולים,  קיץ  מחנה  "זה  בהתלהבות,  ערן  אומר  "כן!!!" 
ואנחנו  בשטח  מעשית  צופיות  של  סדנה  על  כרגע  עובד 
הכוכבים  על  לומדים  ילדים.  לחטוף  בלי  לילה  א"ש  עושים 
ובנו אותי  וכל הדברים שאני עברתי בתנועה  ורואים עקבות 

מהבסיס".

איך ההיענות?
עונה  זה  כי  הרעיון  את  אוהבים  אנשים  מדהימה.  "היענות 
על צרכים מאוד רחבים של המון קהלים" אומר ערן ומוסיף: 
"אנשים מאוד אוהבים את זה שזה באוויר הפתוח ובאוהלים אז 
זו לא מסיבת הדבקה כמו במלונות... יש הרבה חד הוריים וחד 
יש משפחות שמגיעות...  גן עדן בשבילם.  הוריות שזה ממש 
ואפילו  שקט  יותר  ומיקום  אוהל  ומקבלים  מגיעים  זוגות  גם 

בודדים. איכשהו הכל בסוף מתחבר ביחד למקשה אחת".
תכלת: "אנחנו מארחים גם שביליסטים לשתייה חמה ומנוחה".

כמה משפחות במקביל מתארחות?
25 אנשים שזה בערך  "אנחנו אוהבים קמפינג אינטימי סביב 
6 משפחות ללילה" אומר ערן. מצאנו שזה יוצר איזשהו איזון 
שזה גם נוח לאדמה ולקרקע... יש את העניין של טביעת הרגל 
בשטח  צנועה  נוכחות  על  שומרים  אנחנו  ככה  האקולוגית. 
ברמה  גם  לנו.  חשוב  מאוד   שזה  הטבע  שמירת  של  ברמה 
אינטימי  אסוף,  זה  וילדים  משפחות  אנשים,   25  - החברתית 

גם מבחינת הסדנאות... זה מרגיש מחבק ועטוף".

"זה מחנה קיץ לגדולים, ואני עובד 
כרגע על סדנה של צופיות מעשית 

בשטח ואנחנו עושים א"ש לילה בלי 
לחטוף ילדים. לומדים על הכוכבים 

ורואים עקבות וכל הדברים שאני 
עברתי בתנועה ובנו אותי מהבסיס". 

)ערן(

צילומים: ערן בן הרוש

איך זה לעבוד ביחד ולהתנהל בעסק שהוא די תובעני?
הזוג  ולהיות  כזוג  לעבוד  של  הרומנטי  הקטע  את  לי  "יש 
שמשלים אחד את השני ומצליחים לייצר צוות בזוגיות ודרך 
במקרה  מושלם  עובד  שזה  חושב  "אני  ערן.  מודה  הזוגיות" 
הם  כי  פורחים  והילדים  ב'  בפרק  "אנחנו  תכלת".  ושל  שלי 

באותם גילאים" היא מוסיפה בחיוך. 

ומאז בכל  'אוהל הוסטל' החל לפעול באוגוסט האחרון  מיזם 
חודש נדד למקומות אטרקטיביים אחרים החל מהכינרת, רמת 
הנגב, מדבר יהודה, ים המלח ובחודש אפריל הוא מגיע לחניון 

שחורת בחבל אילות. מה בתכנון? 
תכלת מסבירה: "אנחנו מגיעים מה 17.4-23.4 ככה שאפשר 
לבחור לילה או שניים ולהצטרף. נהיה בחניון לילה שחורת... 
דברים  שעושים  מהאזור  אנשים  על  לשמוע  פתוחים  אנחנו 
מיוחדים ומוכנים לעשות שיתופי פעולה... יש לנו דף פייסבוק 

23 ואפשר להתעדכן בו על כל מה שאנחנו עושים".
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