| קפה גלריה קמה – יוצא מגדר הרגיל |
| כתבה :גלית בצלאל |
"מחפשת בית קפה נעים ומיוחד באזורנו באווירה כפרית ולא עוד
סניף של רשת" ,כך נכתב באחת מקבוצות הפייסבוק של תושבי
העמק .ואכן ,בימים בהם כמעט כל בתי הקפה באזורנו משתייכים
לרשת כזו או אחרת ,הנפש משוועת לפעמים למקום קצת אחר,
מרוחק מהעיר ,כזה שמביא לידי ביטוי את האווירה הכה מיוחדת של
העמק .אחד כזה הוא ללא ספק קפה-גלריה קמה שבקיבוץ הרדוף.
מי שמגיע לכאן מרוויח כפליים – גם אוכל טוב וגם סיפוק בלתי רגיל,
כי אם מדברים על נתינה ,הרי שאין מקום שמאפשר זאת יותר מקפה
גלריה-קמה.

נעזוב לרגע את האווירה המדהימה השוררת
במתחם בו ממוקם בית הקפה ,במבנה שיגרום
לכם להרגיש שאתם נמצאים בטוסקנה ולא
כאן בעמק .נשים בצד גם את שפע הירוק
שמסביב שהישוב הרדוף מספק לבאים בשעל
ריו .מה שחשוב שתדעו – שאת האוכל הטעים
שמוגש לכם כאן מכינים חברי בית אלישע של
עמותת קמה ,המשמש כבית למבוגרים בעלי צרכים מיוחדים ,לקויות
שונות וקשיי התנהגות והסתגלות.
ולא רק את האוכל מכינים חברי הבית .בית הקפה והגלריה אינם רק
מקום עבודה נוסף עבורם ,בו הם עובדים במטבח ,במאפיה ובקונל
דיטוריה ומגישים את האוכל לסועדים ,אלא גם במה נאה להצגת
עבודות אמנות מעשה ידיהם .בגלריה תוכלו למצוא מבחר גדול
ומרשים של תוצרים מסדנאות התעסוקה שבהן נוטלים חלק חברי
הבית וכולם מיועדים לרכישה – כלי אומנות שימושית מקרמיקה
שישדרגו כל בית ,מוצרי נייר למיניהם  -מחברות ,פנקסים ,כרטיסי
ברכה וסימניות ,מגוון שטיחים ,מפות ,תחתיות לסירים ושלל תוצרים
של סדנת האריגה ,ועציצים ואדניות צמחים המעטרים את מרפסת

החמד של בית הקפה .עוד מוצגים למכירה ככרות לחם מקמחים
מלאים אורגניים ,מאפים ,עוגות ועוגיות טריות הנאפים מדי בוקר
במאפייה ,ומרקחות תוצרת בית.
מיקומו ועיצובו של בית הקפה משקפים את תפישת העולם הייחודית
של הקהילה המרפאת בהרדוף ,אשר שמה דגש על סביבה אסתטית
ונעימה לעין .בבית הקפה מוגשות ארוחות בוקר וארוחות קלות,
המבוססות על חומרים טריים וטבעיים ,ברובם אורגניים – כריכים,
סלטים מירקות העונה הגדלים בגן האורגני שבמקום ,חביתות ,גרנולה,
מאפים ,עוגות ועוגיות ,הכול נטחן ,נחתך ומוכן
בעבודת יד מדי יום .משקאות מוגזים כמו קולה
ואחיותיה ,לא תמצאו כאן .אני טעמתי מלחמי
הבית והמטבלים המשובחים וקינחתי בעוגה
מצוינת.
בהזמנה מראש ובעלות של  35ש"ח לסועד בלבד,
תוכלו להצטרף גם ל"צלחת צהריים" ,וליהנות
מארוחת צהריים מאוזנת וצבעונית הכוללת את
כל אבות המזון ומוגשת מדי יום בשעות 12:30-
 .14:00ואם חפצה נפשכם במקום קצת שונה
לאירועים ,הרי שניתן בהחלט לקיים פה גם
ישיבות ,סדנאות ואירועים פרטיים עד  50איש.
"מעבר לחוויית האוכל ,הסיפוק שמקבלים אורחי
המקום הוא אדיר .החיוך של אותם אנשים בעלי
צרכים מיוחדים שווה הכול ,כשהם רואים שמתל
עניינים בהם ,אוכלים את האוכל שהם מכינים
ורוכשים מיצירותיהם .הערך המוביל פה הוא
קבלת השונה .זו מבחינתנו הצלחה גדולה של
קהילת הרדוף שעושה כל שביכולתה כדי לשלב את אותם אנשים
בתוך מארג החיים השוטפים" ,מסביר ה שמרית כלפון ,מנהלת הג�ל
ריה.
קפה גלריה קמה שבקיבוץ הרדוף הוא בהחלט מקום ששווה להניע
את הרכב ולהגיע אליו במיוחד .ההנאה והסיפוק מובטחים!
קפה  -גלריה קמה ,קיבוץ הרדוף
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