יד

קטן

נפן

נפתחת בערבו של יום ונסגרת אי שם עס קריאת התרנגול .מסעדת הבוקרים של מרום גולן

מסעדות בוקרים פזורות לרוב בארץ ,אך
אף אחת לא תשווה לדבר האמיתי
בקיבוץ מרום גולן .פתוח מערב עד לילה,
ובולט משכמו ומעלה בפצצה קולינרית
של סטייק מעושן בעלי תאנהירוקים.
אפשר לקנח ביינות הגולן ,ולרכב הלאה,
אללב עורבות המערבוהמזרח הבזלתי
זוכרים את הרשימה

ה

של משה בשן ,היא בדיוק אותו הדבר ,רק להיפך .זוהי

מסעדת ערב ולילה ,שנפתחת בשעה  ,00.81בערבו
של יום ,ונסגרת אידשם עם קריאת התרנגול במשלוח
העופות (למעט יום א').

תאמרו ,מה הרבותה? הרי מסעדות בוקרים פזורות
ברחבי הארץ כפטריות לאחר הגשם ,מקרית מלאכי

ייללת שועלים פאבית או דציבלים בלתי נסבלים ,לא

עשוי ללא חת.

הכל

אומר

פרה

על התקרה מתנוססים דגלי שלושת המעצמות
המובילות בעולם בתחום הבקר ,הלא הן ארה"ב ,קנרה,
וכמובן,

ישראל,

מרכז

הבוקרים

ברכות עם הַבּחרךְ

-

נפעל בעיר ובכפר  -בקיבוץ ובספר

אהרון ולנסי
ראש המועצה

הנחות לתושבי אצבע הגליל
טל/,275527760 :ת.ד 5381 .טבריה
אל תדחה

את

הקשר

למחר,

בעולם

תפקידו:

ברמה גבוהה

בגליל העליון

הישן.

על

הקירות סביב ,פיתוחי עץ סוסיים ,פרסות לרוב,
אוכפים ורתמות ,והכל אומר פרה .סביב הדלפק,
מושבים מוגבהים ענובי פלצור בנוסח אוכפים
לוהטים ,ומן החלונות עשויים להציץ פנימה בפליאה
סוסי הבוקרים של הקיבוץ .על מנת להעשיר את הנוף,
ניתן להתרשם ממש באותם חלונות ,גם מפוני או
שניים ,ומגמל שגח מעולם אחר.
המקום מרווח .וחמים ,ומעניק באמת ובתמים
תחושה קאובויית למבקשים אווירה אחרת .מוסיקת
רקע סולידית ,נעימות קאנטרי (ובהרהור שני ,גם
תורכיה היא קאנטרי) ,שירי ארץ ישראל ואחרים.
תמצא כאן .וכזה הוא גם פרופיל האורחים.
שמעו

ותפארתו

של

המקום

הועברו מפה לאוזן,

מאב לאם ומגזבר לגזבר .ניתן למצוא כאן או"מניקים
נפעמים מעוצם התגלית ,צמרת צה"ל ומילואימניקים
ותיקים הבקיאים ברזי האיזור ,קיבוצניקים יורעי ח"ן,
אח"מים שהציצו ,נפגעו ,הפכו שפוטים ומאז הם
שבויים בקסמו של המקום.
משה בשן ,האיש שלנו שמאחורי הרלפק ,נזכר כי
אחד מבאי המסעדה היה הסופר האמריקאי הרמן ווק
("רוחות מלחמה"" ,מרג'ורי מורנינגסטר" ,ועוד) .ווק
לא הסתיר את התפעלותו מהשכלתם הרחבה של
הישראלים ,שגם בעידן הטלוויזיוני עריין שומרים
אמונים לספרות היפה ותולים כו את עיניהם בהערצה.

למפעל גלקון בכפר-בלום

סוף סוף יש לנו "התחלה חדשה"
משרד הכרויות למטרות נישואין

לניהול העמותה לתיירות

052

אלא שכאן ,במרום גולן ,זוהי באמת מסעדת
בוקרים ,היחידה מסוגה בארץ ,ואולי אף בגליל כולו.
והמעשה נפתח בירכתי  .0991ישבו בוקרי מרום גולן,
והחליטו שעת לעשות מעשה .וראשית ,שומה עליהם
לעבור את נתיב היסורים המפורסם של קבלת ברכת
הקיבוץ ליוזמה מקומית .אך מרגע שנפל הפור ,החלו
החברים בעבודה .כי זאת לדעת ,המסעדה וסביבותיה
נבנו על טהרת העבורה העצמית.
אלחנן למשל ,איש מחשבים ,הפך נגר לעת מצוא,
והוא אשר על הריהוט ,החלונות והפיתוחים ,ראשי
סוסים ואביזרי רוכב ,והכל מעץ טהור .יחיאל,
הסוסולוג המקומי ,שקד על הקונסטרוקציה .המסעדה
ממוקמת באיזור אורוות הסוסים של בוקרי המשק,
בצידו המזרחי של הקיבוץ ,על כביש המערכת.
כאמור ,כל"כולה עץ ,שבחלקו נלקח ממנסרות קלת
אפיקים.

פנויות ופנויים בצפון

למשה עטזיה

מו בדה

שסיפרה

בגליון הקודם? וככן ,המסעדה במרום גולן ,מסערתו

הפעם ,משהו סולידי .משהו לימי הולדת
משפחתיים ,ימי חתונה ,מפגשים אסורים,
סעודות עבודה אל תוך הלילה .משהו
לצעירים ולאוהבים ,לתרים אחר המשהו
המיוחד ,הנשמה היתרה .על כן ,נעפיל הערב אל הדבר
האמיתי ,מסעדת הבוקרים במרום גולן.

(

בשבחי

המסערה

ועד רחוב ירמיהו ,יבל"א .אמת ויציב .הברוקרים
בבורסה יהפכו לבוקרים עם ערב .בוקר בערב .מגבעת
קאובויים ,מטפחת לצוואר וחגורה נוצצת בשלל
מסמרי הכסף ,יהפכו כל נהג אגד בר ביצוע לבוקר

מסורים עתיקי יומין ,פלצורים ,קרניים ,עורות ,חלקי

דרוש

מנהל

ייצור

אחראי לייצור בשני המפעלים:
א .מפעל הרכבה של מוצרים בתחום האלקטרוניקה והפלסטיקה.
ב .מפעל לייצור לוחות חשמל.

-

פיקוח על הייצור ,משלב הרכש עד שלב המכירה.

-

הקמה ,אחזקה ושימוש במערכות מידע ממוחשבות לצורך הנ"ל.

 -תכנון ייצור ורכש.

חייג כבר היוס

לספנות לשרי רזילי ,טל'415849"60 :

למעשה ,סודם של הגרופיס נעוץ בעוברה שמארחו
ומלוו הצמוד היה מיורענו רפול ,ואותו רפול ,אגב,
גילה את נפלאות המקום אי אז בראשית הפעלתו

העלים ושימורם בטרם שלכת ,וברוך השם ,יש מלאי
בגולן .ואולי בכך נפתרה גם בעיית הגרדרובה של
אדם וחוה .ואם בקאובויים עסקינן ,הרי שעישון הבשר
במגמה לשמרו ,זה העסק שלהם .כך רוכב לו הבוקר
ושר ,מערבות המערב הפרוע וער למזרח הבזלתי,
ונתחי בשר מעושנים מתחת לאוכפו.

ומאז ועד היום הוא מגיח מפעם לפעם מתוך האפילה

לבצוע איזה רְכְּשַר או סטייק ארגנטינאי .העניין
מחייב התייחסות נוספת בקשר למנהיג "צומת"
ולקיבוץ מרום"גולן ,אלא שאנחנו בעניין הצ'ימיצ'ורי.

הסנוביזם

בחגיגה משפחתית כראי להזמין מנות שונות
ולהשוות .משה למשל ,טוען מצידו כי סעודה
משפחתית ללא סטייק מעושן ו/או סטייק ארגנטינאי
 -איננה סעודה .ואיננה משפחתית.

 -חיובי

אח"מים אחרים ואורחים מעבר לים הבאים לסייר
בגולן ,מלוּוים בדרך כלל בפעילי האיזור מן המגזר

ועתה הזמן להסב

הרתי ,אכל אלה האחרונים ,מן הסתם מושכים לעבר

המסעדות הכשרות למהדרין.
ארוחה כאן היא אירוע .אין זו מסעדת דרכים .כאן
מבלים ערב הנמשך עמוק אל תוך הלילה ולעולם
תישאר האווירה אינטימית ונעימה .משה נזהר
מלגדוש את המקום .פעמים רבות הוא דוחה הזמנות
רק על מנת להותיר את החמימות ,המרחב והאופי
המקומי .וזאת ,אולי ,למגינת ליבו של הגזבר ,אך
לתוספת תפארת ואמינות שמו הטוב של המקום.
ואלמלא הקונוטציה השלילית של המונח "סנוביזם

ורעו

כידוע,

אין אזורנו

משופע

במסעדות

מיוחדות-

חגיגיות"אינטימיות וכדומה ,והמהדרין מרלגים מן
הסתם על המעט המצוי ומדרימים בימי הולדת/ .
נישואין  /גיוס  /שחרור  /גמר לימודים  /סיום
תפקיד  /תוספת בתקציב וכו' ,לטכריה .זו טבריה של
הסינים ,ההודים ,האיטלקים והגששים .וכאן באה
הבשורה ממרום גולן 53-54 :שקל לסוער ,והערב כולו
שלכם .סעודה חגיגית פחות עומדת על  03שקל
בקירוב .התוספת המביכה בשולי התפריט" ,לא כוללל
שירות" ,מרמזת על המעפילה מרוסיה ,הסוכבת בין
השולחנות.
החגיגות נפתחות ב 8701-סוגי סלטים בצלחות

צמרת צה"ל ומילואימניקים מזדמנים ,שהציצו ,נפגעו ,ומאז הם שבויים בקסמו של המקום
קטנות ,מאזטים ,בלע"ז .נמצא שם למשל את סלט
הבית ,סלט ירקות ערבי עם בורגול וטבולי ,ואיך
אפשר בלי הסלט התורכי? סלט כרוב ,סלטי פטריות
חיות ומכושלות ,חומוס עם פול ופטריות ,סלט
איטלקי ,לבבות ארטישוק ,חמוצים ועוד.

החגיגות בעיצומן

הרגיל ודובר ספרדית בלבד .על עבודה אין מה לדבר.
הסטייק רוחץ ברוטב צ'ימיצ'ורי חמצמץ מעט ,דבר
המרכך את קשי ליבה של האומצה .ולאוהבי המטבח

החריף ,סטייק טקסס ברוטב ברביקיו .ומהלומת השף

(הדרוזי ,אלא מה) ,הדבשר (מלשון דבל בשר)  -סטייק
אדירים של מחצית הקילו ,המוגש על פלטת עץ.
ניתן כמובן להזמין גם פורל רגיל ,או פורל מעושן

עם שום וחמאה ,אלא שעניין זה כבר מסודר למדי
באזורנו ועל כך כבר נשאנו קינה בגיליון הקודם .אך

ואז תעלה ותבוא פלטת המטוגנים .זו הגרולה ב"02
שקל ,ורעותה הצנועה יותר ב 51-שקל .פלטה זו
למשל ,יכולה לסדר לאדוני את הערב .בה ירעו בסך
קובה ,סיגרים ,טבעות בצל ,צ'יפס בנריבות בוקרית,
קלמריס ונקניקיות חריפות או לא ,על פי רמז מטעם

הקולינרית המקומית ,הסטייק המעושן :זהו סטייק

בלכד לשמחת הציבור המגוון .אך כמוכן ,הארסילריה
הכבדה היא היא המעניקה למקום את שמו וייחורו.

כתבנו ,כיצר יימצאו עלי תאנה טריים בחורף או

נאי,
ייק
טסטי
נה
גאת
רל,
אמש
הו ל
קח

גדול מן

גם לדגים ,כלשאר המנות ,יותאם היין הלבן או
האדום ,מיינות הגולן להתפאר.
ואולי זה הרגע המתאים לחשיפת הפצצה

המעושן בעשן עלי תאנה ירוקים ו /או אוג הבורסקאים
(הסומק המתנחל על הפיתה הדרחית) .לתמיהת

בראשית

האביב ,מצטחק

בת האיכ

מסעדה

ו

ה
₪

=
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יסוד

הערב ,ערב שבועות 39.5.52 ,בשעה 00.32
נשיר ביחד עם בני והגיטרה

* עוגות ביתיות

חג עבועות
מוסיקה
עם

|

גב'נ
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ובתמים ,כמו מתנדב אנגלי ,לאחר שריה של מחצית
היום בברנדי הטוב או בליקר .לאחר המסטול ,ניתן
להתייחס למוס תוצרת הבית ,ומשבא משה עם קרם
הבוואריה ,שמח כתבנו לפגוש סוף סוף במוצר ארוז
שנקטף ממדף הסופרמרקט .ולא היא.
משה נפגע עד עומק נשמתו מן החשר בקרם החף.
"אלָה ,אשתי ,היא הרוקחת את קרם הבוואריה .זוהי
מיומנות אשתית ,וכך מדי יום".
הבקלאווה למשל ,היא תוצרת בוקעתה ,מבית יוצר
המתגדר בשם "ממתקי חרמון" .ומכיוון שלכותב
שורות אלה יש רגישות מיוחדת לנושא ,נברק העניין
אישית בבוקעתה .ובכן ,העניין קונוונציונלי ,לא
מלהיב וחסר את התוספת הפיוטית המוכרת כלוויית
חן אצל אשפי הבקלאווה האמיתיים.
ואחר כך ,כאשר המילואימניקים ממתיקים סוד
בעניין תוכניות מגירה ,והאו"מניקים גועים בשיר,
מסב עם ישראל רגל על רעותה ,ונותן עינו בכוס
מיינות הגולן .איזה קברנה בלנק ,גמלא ,גולן וילאד
או יין גליל ,וזה הרגע לשליפת המתנות ולהקראת
הברכות על פי סדר הישיבה ונגד כיוון השעון.
יש להניח ,לדאבון לב ,כי לא ירחק היום ושימעה
של מסעדת הבוקרים במרום גולן ייצא למרחוק .אולי
אז יפוג קסמה ,וחבל .אך לפי שעה ,כסוד כמוס
לנבחרים ,היא המקום הנבחר,

%..2

לה

₪

ל

של

קסום

קאמוית
ות ויין
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בהטתתפות "הוביע'ה הישואלית"

המטעמים

ונגנים

הרגילים

אורחים

מבכירי

נגני

התזמוות הפילהומונית הישואלית

והטובים שלנו!

מחיר הכרטיס 53 6 :ש"ח למבוגר  01 8ש"ח לילד  3 6קונצרטים 58 :ש"ת

טל .להזמנות:

הכרטיס כולל כוס חרס מבית היוצר של האחוזה ומזנון גבינות ו*ין  -חופשי!
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לפרטים :טלפונים 174739-60 ,173739
שכה לוו
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בוטח \תד..
באיצו הטיד
בר'צוד טר"

המע

שיכור

באמת

"מידע "8

"שירי אביב אל תוך הלילה
נא להזמין מקומות מראש.

בגלידה".

ואכן

השזיף

הוא

הוא

"השזיף

מטולה

הערב אביב!
כניסה 01 :ש"ח (כולל כוסית יין)

משה

ומספר על אגירת

ממתין

ליום

פקודה,

הלא

אחחת הברובין <<

= מו

?-

כבר

השיכור

חיובי" ,ניתן היה אולי ,לעשות בו שימוש.

בעתיד הלא רחוק ,מתוכננים באיזור המסעדה
צימרים ללינת לילה ,ואף אפשרות לרכיבה על סוסים
וסיורים לפסגה הגעשית (הכבויה ,זה בסדר) של תל"
אבנטל ,אחיו הצפוני והצנוע של תל-אביטל .אך
בינתיים ,מתרכזים אנשי הקיבוץ במסעדת הבוקרים
בלבר ,ובה משקיעים את המיטב .נא לא לשכוח כי
זוהי מסעדת לילה ,ולכן קשה לנו ,אנשי האיזור,
לשלבה במסלולי טיול טרם סעודה .אגב ,המסעדה
והשירותים מתאימים גם לנכים.

לאחור

בכסאות הענק מסרנתו

של אלחנן ,לפתוח כפתור או שניים ,שלא לרבר על
שליחת יד במגונב מתחת לשולחן לעבר הרוכסן.
מכאן עוברים אל החלק האמנותי ,הדיזרט ,או
הקינוחים בלע"ז .מעבר למשקאות המוכרים ,אלה
החמים ואלה הקרים ,וכמובן הבירה מן החבית ,יעלה
למשל ,ויבוא מילקשייק פירות ,משהו איכותי וטרי.

4

משוד התיידות

שטראוס

יסזדה1ל

ה

כומל מזוחי

מבעלות דיסקונט (( תרבות ואמנות
לעידוד ולטיפוח הפעילות התרכותית

והאמנותית בישראל.
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