צילם :בועז לניר

מחוץ למבנה

כמו במרחבי הקיבוץ כולו ,פסלי אבן מאיזמלו של אריה אשכנזי

בית ההארחה,

במקום אדי אלכוהול דציבלים מיותרים
ואופנועים ,מצאנוב"פאב-גוש" טבאפיקושלנתל
קורן בהגושרים ,כמה גשרים קמורים,תאנים
כבירות עלווה,ופכפוך שקט של מים .טעמנו
מהגבינות והדגים,ורצנולספר לתבו'ה
ריח אורנים בלונדיניס

וה
עשר ,ממש עשר ,תמצא לי מקום כזה בתל
 / /אניב ,נראה אותך .הנה ,אנחנו למשל
אוהבים שקט' וטבע , אז לאן נלך?
לבורגרנץ'? ל'ברחש'? וחוץ מזה ,יש פה
אנשים עם מעוף ,אני אומר לך" .ואת התשובה
המתבקשת לתיירות באיזור .האמת  -פחדתי שזה
ישתנה ,שגם כאן יתחילו עם ווליום ועם אופנועים,
אבל כבר שלוש שנים שומרים פה על סטייל תרבותי",
מסכמים בשבילי אלי רודה (היכל התרבות) וחבריו

מקרית שמונה שלוש שנות התרפקות על "פאב-גוש"

בהגושרים" ,ותכתוב ששום דבר לא השתנה ,אפילו לא
הקטטות" ,מעיר אחד החברים.
וכך ,בערבו של יום חול (פרקליטי אל.איי) ,אנו
פוקדים את מקדש המעט באפיקו של נחל קורן
בהגושרים,

הנקרא

"פאב-גוש".

השם

עשוי

להטעות

מעט ,שהרי המונח "פאב" מעלה אסוציאציות של אדי
אלכוהול ,דציכלים ושלטי "נהג חדש" כחנייה ,שלא
לדבר על אופנועים ועל שערוריה או שתיים .אבל
"פאב"גוש" הוא מקום סולידי ושקט בחיק הטבע,
השוכן באפיקו של נחל קורן (הקרעוני) .קול זרימת
המים בנחל והתאורה מלווים אותו כיצירה של הבורא.

גשרים קמורים ,פינות מפולשות בין קנה לאוזן הפיל,

תאנים כבירות עלווה .קסם של מקום .סמי ויענקליה
מהקיבוץ נושאים בעול הניהול .ההגשה והמטבח -

לשכיר ולבמב"ח .וגידי גוב מספר על נערה במשקפיים

שאהב ,אלא מה?
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על הצפון |

ובינות לסבכים ,מבצבץ מבנה יפהפה וחרש .זוהי
מסעדת הדגים החרשה"חרישה ,תפארתו של המקום.
המסערה נפתחה ממש לאחרונה (יוני  )'39והיא עשויה
מכלול אחד של אורן פיני בהיר .צוות כלונדיני בא
מפינלנר במיוחד על מנת להקימה ,וזוהי תרבות של
מבני עץ שטרם נראתה במחוזותינו .בהיר ,מיוחר
ומדיף ריח אורנים.

יענקל'ה מסביר בפעם המי"יודע"כמה את "הראש".

"אנחנו בנויים לקהל של שלושים פלוס .קהל כזה

דורש איכות ,פרטיות ,סגנון סולידי
רקע משירי ארץ ישראל ואולריס'.
מותאם לציבור הזה ,וכנ"ל המחירים
כלל ועיקר) .לנוער יש ,ברוך השם,

ומתון ,מוסיקת
התפריט החלבי
(שאינם נמוכי
מקומות רבים

לבילוי באיזור ,ובינתיים ,כאן נמצאת התשובה היחידה
לציבור הבוגר והרוגע" ,אומר יענקל'ה ,בעוד שלמה

ארצי מקונן על אחת שמשקה אותו בקפה חם ומלטפת
את כולו.

עוד בטרם נחקרה רשימת התפריט עד תום ,מגישה
לשולחן רוחה (קרית שמונה) זיתים דפוקים כסיפתח.
מישהו אמר פעם ,כי טיבה של מסערה ניכר בטיב
זיתיה.

אם

זו האמת,

אנחנו

בכיוון

הנכון,

וזה

הזמן

לבדיקת ההיצע .הלכנו למשל ,על סלט השף ,שכנוסף
למרכיבים הקונבנציונליים ,ינומר בלכבות דקל רכים,
לבבות ארטישוק ,שקרים פרוסים בזוקים מעל ומיטב
התבלינים בשמן זית .כתוספת ,יוסע אל השולחן קנקן
רוטב אלף האיים ולחמניות פעוטות וחמות בשחור

ובלבן .וחותמת את המצעד חמאת השום .הכמות
כבירה והטעם  -אחד משישים של גן עדן ,ואילו
התשובה המוצקה לסלט היא פלטת גבינות המתקשטת
בשם פלטת חמש רגילה.
אלו הן גבינות רכות ( 5אחוזים) מעשה חושב,
והחושב הוא סמי הבוס ,המגבן והמתבל את הגבינות
בעצמו .בפלטה רנן תתנוססנה גבינות של זיתים ובצל,
פטרוזיליה"שום-שמיר ,דופריצה (משהו רומני) וגבינת
אורגנו .והכל אסתטי ומעוטר ,וטעון על צלחת גדולה
ושחורה להאדיר גוונים ובוהק .לא זול ,כאמור ,אבל

בצל מוקרם ,ולמרק היום (והיום אוכלים מרק בצל
מוקרם).
מבין הקינוחים ,בחרנו בבלינצ'ס ,וראינו כי טוב.
התעלמנו מהבירה מן החבית ,השתיה החריפה ויינות
הבית ,והתמסרנו לקפה פילטר .אגב כך ,ציינו לעצמנו
כי למרות השעה המאוחרת יחסית ,שוקק המקום חיים.
וראה זה פלא ,החתך הגילי והסגנון האישי תואמים
בדיוק לציפיותיו של יענקל'ה :חברי קיבוצים מן
האיזור ,אורחים מבית ההארחה ,אנשי קרית שמונה
ומושבים ,מטיילים מאחרים בנשף ,והכל מתנהל בנחת

הגושרים על פלגי מים
בטרם נעוט על פלטת גבשות ,מומל להלך ולדלג בינות לפלגים המפכים
בלב ובשולי קיבוץ הגושרים

גדול .במלוא המשמעות .וכך ,שתי פלטות עבור שני
אנשים יכולות להזין משפחה מצומצמת .גירי גוב שב
אל הנערה במשקפיים ורוחה מפצירה בנו לארוז את
הגבינות ולקחת הביתה.

עולם הטוגניס והמרקים
בין חמישה סוגי סלטים ושבע פלטות שונות של

גבינות קשות ורכות ,אנו בוחנים את עולם הטוגנים

המגוון ונעצרים במרק .כאן מצטמצם המגוון למרק

בשלווה הפסטורלית לקול פכפוך הנחל.

בימים אלה נפתחת כאמור ,מסעדת הדגים .ומרגע

זה ,יהא המקום פתוח כל השנה מ" 00.21בצהריים ועד
 6( 0בבוקר ,עת משלוח העופות .בסופי שבוע
מומלץ להזמין מקום מראש בטלפון ( 353549נא
לרשום את המספר .בשל טעות ,הוא אינו מופיע
במדריך הקיבוצים) .ויש לקחת בחשבון גם את שלושת
הלמ"דים :לא זול ,אבל לעומת זאת ,מנות גדולות מן
המקובל .לבוש חם על כל צרה שלא תבוא ,רצוי,

ונסיים במה שפתחנו :עשר!

₪

הוא סוף סוף כאן ,והוא שונה מכל מה שהיכרת עד עכשיו ,ולכבודו אנחנו שמחים להזמין אותך
לאירוע שונה לגמרי -

ערב ההשקה של אאוטסיידר
ביום ה'  7/22בשעה  ,00:02נקבל אותו במפעל ,עם כל הכבוד המגיע לו!
אז אם היו לך תוכניות אחרות ,זה הזמן לבטל אותן
ולהגיע לערב שכמוהו לא פגשת:
קזינו תוסס עם משחקי מזל חצופים ,מופע מרהיב בנוסח לאס וגאס,
הגרלות פרסים מרגשות וכמובן  -המון אאוטסיידרים!

כלומר ,ויהי חושך ,שהרי מדובר על תרגיל יום

לקראת לילה .אך מכיוון שהועלו כבר האורות ,יהי
אור .שיהיה .ויהי בלינצ'ס גם .ואיתו יעלה הדירוג
של צירוף מסלול ובילוי .אחת עשרה.

מ.ב.

תמונות
בתערוכה

בוגר המגמה לתרגוס
ב''בית ברל"

מחרגם עבודות

הגלריה של המועצה
האזורית פתוחה
לתערוכות אמני
האיזור.
ציירים ופסלים
המעוניינים להציג יפנו
לפרטים נוספים אל:
חגי אגמון ,מחלקת
התרבות 046549

מאנגליח לעברית

מחירים נוחים

טל' ( 569549-60עופר)
אפשר להשאיר הודעות
במוכירה האלקטרונית

ציפי גל726549 ,

מה שבטוח יהיה שונה!
הכניסה מגיל  81בלבד.

6
972

ראה הזמנה זו כהזמנה.

)וו קוידר

משהו שונה לשם שינו'
מיידר ארכוהולי  %5.6 -אלנוהול
תלוש זה מקנה לך ז'טונים למשחק בערב קזינו אאוטסיידר  -שמור עליו!
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תקליטן ומרקיד בחתונות ,בריתות ,בר מצווה
מסיבות ואירועים משמחים ,עם ציוד אלקטרוני
שי

חדש,
ספי

ישמח

להענות

אביב

לקריאתכם.

5992439-60

רבו שיו יכבה

שפע של מיס ניתזים מכל עבר וגולשים מטה אל האגם ,שהוא לב לבו של הפארק

צמחיה,
ננוע בגדה המערבית ובאיזור בית ההארחה,
ונפנה מערבה .הבניין המרכזי משולב באחד
מארמונותיו של האמיר פעור ,האמיר הבדואי הכל
יכול ,שליט הגרה המזרחית בימים הכבירים ההם.
יסודות הארמון ניכרים עדיין בבניין המודרני,
בקמרונות האכן ובקירות.
גיתן להיכנס אל הקפיטריה ,ושם ,על כוס קפה
ועוגה ,אפשר להתרשם מן הכותל המערבי שהוא
כמעט אותנטי .הצצה מן הפתח המערבי מטה תמחיש
את שגיבותו של הארמון לשעבר ,הנטוע על צוק
הטרורטין מעל לעמקו של נחל הקורן .ושירותים
כבר אמרנו?
מחוץ למכנים ,כמו במרחבי הקיבוץ כולו ,פסלי
אבן מאיזמלו של אריה אשכנזי .החומר המועדף הם
גושי שיש מיפתח .ריכוז פסלים מרשים נמצא גם
סביב .לבריכת השחיה ולמפעל.
ובחזרה אל הנחל .לאחר פסטורלה של מסתרי צל
ואוזני הפיל כבירות המימרים ,מסתיים לפתע הכל
בטחנת המגלש והמפל .נשוב אל השביל המוסדר
ונרר בעקבות המים לאתר הזיכרון ,לגנים ולשרידי
טחנת הקמח שמתחת .המקום יפה כחלום .שפע של
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פינות אוכל ותאורת ערב ,והכל טובל בשפע

של

ב1ב

זכה קיבוץ הגושרים ,ומתשעה קבין של חמדה -
נטל עשרה .מיקומו המיוחד ומתנות טבע וארם
שהוענקו לו ביר נריבה ,הפכו אותו לקיבוץ
האטרקטיבי ביותר בצפון .נמליץ פה על מסלולון
כמתאבן ,בטרם פלטת .גבינות .המהדרין ילכו על
הנוסחה הבדוקה ,יום לקראת לילה ,כלומר ,תחילת
הטיול כשעתיים .לפני החשיכה ,וכך ניתן יהיה
להנות משני העולמות.
את הרכב כדאי להשאיר במגרש החנייה של בית
ההארחה ,ולפתוח את המסלול בפינת החי .בכך
לכאורה ,אין כל רבותה .פינות חי יש בכל קיבוצי
האיזור ,אך בהגושרים היא מובילה בראש :שילוב
נאה של בעלי חיים ובעלי כנף ביובלו של הדן.
בעונת תותי העץ ,למשל ,המקום מרשים עוד יותר.
את הקיבוץ צולח מצפון לדרום אותו יובל
המכונה "הנילי" ,והוא הפלג המפריד בין קורש
לחול .ממזרחו ,בתי מגורים של חכרי הקיבוץ,
וממערבו  -בית ההארחה ואתרי הטיולים והתיירות.
אין מסלול מוסדר לאורך הפלג ,אך ניתן לדלג
בעברו המערבי מפינת החי שבצפון וער לפינת
הזיכרון לבנים ,ולהתפעל ממפלשי הצל והבילוי
אותם טיפחו החברים .איש איש והברקותיו .גשרים,

מים ניתזים מכל עבר וגולשים מטה אל האגם שהוא
ליבו של הפארק .היום זוהי נקודת ההצטיידות של
"קייאקי הגושרים" ,אך כתום המהומה ישוב האגם
וישלוו ,ועצי הצפצפה שסביב ישתקפו במימיו
כבמראה.
האגם נמצא בקצהו הסבוך של אפיק הקורן
(הקרעוני) ,והוא הוא הצולח את "פאב"גוש" .לנחל זה
נתמסר בהמשך ,אך ראשית יש לבדוק את השצף
המגיע מן המערב .וזה הזמן להתיידר עם נחל שלישי
(!) שמקורו גם הוא בפלג של הרן ,וחוא המפעיל את
התחנה ההידרואלקטרית שבלב החורשה ממערב.
דרך סבכת המגן ניתן להציץ בתחנה ובצינור המים
המסובב את הטורבינה .מעט מערבה משם ,טחנה
אחרת בטי"ת רבתי .זוהי "הטחנה המשולשת",
הנמצאת מעבר לגדר המערכת של הקיבוץ ובסמוך
לבית הקברות .בניגוד לטחנת המגלש שליד אתר
הזיכרון ,זוהי טחנה בעלת שלושה פירי הפעלה
שמסתיימים במעין חור משולש .הטחנה ניצבת ממש
על סיפו של העמק .היא ניזונה בעבר ממימי הקורן
והופעלה על ידי חברי הסאס ,הכפר הברואי הנטוש
שמצפון לכביש הראשי .מתחת לאמת המים קמרון
גרול ,ששימש כנראה ,כמעבר לרוכבים ולעגלות,
בשל חסימתו ההרמטית של הציר על ידי האמה
והנחל.
ובחזרה לאגם .ניתן להלך מכאן דרומה ומזרחה
לעבר היכל הספורט החריש ולבריכת השחיה ,אך
אנו נפנה צפונה דווקא ונישמע בצייתנות לשילוט
המנתב את הטייל הרעב אל תוכו של ג'ונגל אמיתי
לאורכו של נחל הקורן במעלהו .אורי דימנד ניצח
על מלאכת הפילוס והגישור ,וכך גברא נתיב יפהפה
בין המים לצמחיה העבותה .מעברי מים ,קידות
קלות למפלשי הקנים הסוגרים מפל .עבר ,עד כי
לעתים זוהי ממש לשכה אפילה .וכך ,לאחר כ51-
דקות של ניתוק מוחלט מן הציוויליזציה ומהמשבר
הממשלתי התורן ,נשמע לפתע שלמה ארצי המספר
שבחמש ושלושים צל יורד על צמרות הברושים.
במעט בול .הגענו לגן העדן של "פאב-גוש" ,ויהי
אור.

