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לא לשכוח את הרומנטיקה
מאת :תמי סירקיס  -אקרמן
בסוף שבוע גשום ,מה נפלא יותר מלהישאר במיטה מתחת
לפוך ,לעשות את זה עם אהוב בצימר רומנטי בין התבור
לגלבוע ?!
השארתי את הילדים ואת הטרדות בבית ולקחתי את בח"לי
לחופשת-קוויקי )ואח"כ רצתי לספר לחבר'ה(...
גם כשמתכננים אירוחים משפחתיים גדולים ומסיבות חנוכה או
סילבסטר עם חברים ,כדאי לשריין סוף שבוע אחד ,פה ושם
לבריחה זוגית רומנטית לעין-חרוד.
סוף שבוע גשום הוא הזדמנות מופלאה לקחת "פסק זמן רומנטי" )כן ,כן ...בלי הילדים( .מסתבר,
שכדי ליהנות מחוויה רומנטית ותחושת ניתוק מכל טרדות השבוע ,אין צורך לטוס לחו"ל וגם לא
לסע עד הגולן או הגליל העליון .במרחק שעה וחצי נסיעה מתל-אביב ,בקיבוץ עין חרוד ,מוצעות
שש סוויטות רומנטיות יוקרתיות ברמת גימור גבוהה ביותר.
האירוח הכפרי בקיבוץ עין חרוד  -בין גלבוע לתבור  -מציע אירוח ונופש בשלוש דרגות :חדרים
למשפחות וקבוצות; בקתות עץ למשפחות והסוויטות הרומנטיות החדשות בהן התארחנו.
הסוויטה הרומנטית ,בשטח  50מ"ר מעוצבת בחלל פתוח גדול ונעים ,עם רצפת פרקט וריהוט
נוח .לצד המיטה הגדולה מותקן ג'קוזי ענק מושקע ברצפה לצד חלון שפונה לגלבוע ,כך שגם
מהמיטה וגם מתוך הג'קוזי אפשר ליהנות ביחד מנוף עוצר נשימה ומריח הפריחות בגינה.
לכל סוויטה מרפסת עץ מקורה ויציאה לגינה פרטית עם ערסל ונדנדה כך שבכל שעות האירוח
יהיה אפשר למצוא "פינה" שקטה לקרוא ספר ,ללגום כוס יין ,לדבר וגם "לשתוק מעט ביחד".
בעיצוב החדר הושקעה מחשבה רבה בתכנון מדוקדק של משחקי האור והצל המעצימים את
האווירה הרומנטיות ,החל מהצללה מושלמת מפני השמש וכלה בתאורה סביב בסיס המיטה,
לאווירה סקסית במיוחד .בנוסף ,מותקנים בחדר מזגן שקט ,מערכת סטריאו ומסך פלזמה שטוח
וגדול לצפייה בטלוויזיה או בסרטי  .DVDחדר הרחצה מרווח ונוח ומציע מקלחת זוגית עם מתזי
מים סילוניים חמים שעושים מסאג' )בכל הגוף!( .כלי המיטה מכותנה איכותית ,חלוקי הרחצה
הרכים ,נעלי הבית הסרוגות והמגבות הגדולות משלימים את אווירת הפינוק והרומנטיקה .זוגות
שרוצים פינוק נוסף ,יכולים להזמין טיפולי מסאג' לחדר.
בתחום הגסטרונומי מחכה לזוגות בחדר סלסלת פירות טריים וגם ממתקי שוקולד ,בקבוק יין וכל
הציוד והכלים להכנת קפה וחליטות צמחים .את ארוחת הערב אכלנו לאור נרות במרפסת .את
הסעודה הרומנטית הכין השף ,ירון כהן ,ואת ארוחת הצהריים אכלנו במסעדת "דג דגן" בקיבוץ
חפציבה .
הנופשים בסוויטות הרומנטית פטורים מלצאת מפתח הדלת במשך כל החופשה :ארוחת הבוקר
מוגשת לחדר על ידי השף ,אורסיו ,אשר מגיע ,בתיאום מראש ,עם ארגז קש גדול מלא כל טוב.
הארוחה המוצעת מגוונת ,צבעונית וטעימה מאוד :גבינות מעשה ידיו ,עוגות ולחמים טריים וחמים,
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מנות פשטידה ,סלטים טריים ,ריבות ,מרקחות ומיץ תפוזים טרי.
המעוניינים לצאת לטיול רגלי מוזמנים ליהנות מנקודות תצפית נהדרות ,מפינות החי ומשני
המוזיאונים בחצר הקיבוץ .למעוניינים לצאת לטיולים ברכב ,מוצעות אטרקציות רבות בעמק
יזרעאל ועמק בית שאן .אורחי חדרי הנופש מקבלים "דרכון בארץ התמר" – ספרון הנחות לאתרי
בילוי ומסעדות.
בסוף השבוע מינימום שהיה של שני לילות ,במחיר כ₪ 2,000-
)לינה וארוחת בוקר(.
בין גלבוע לתבור ,טלhttp://www.en-harod-tour.co.il ,04.6486083 .
ובהיבט הקולינרי -
* טימין  -ארוחות שף רומנטיות
ירון כהן הבעלים והשף של קיטרינג טימין מציע לזוגות חוויה קולינארית רומנטית עם תשומת לב
לכל הפרטים הכי קטנים .את ירון בדרך כלל מזמין אחד מבני הזוג כדי להפתיע ולרגש את בן הזוג
השני .את הארוחה הרומנטית ,עם היין ,הנרות והמוזיקה ירון מציע בכל מקום ובכל זמן.
אנחנו התענגנו על ארוחת ערב רומנטית בצימר בעין חרוד ,אבל זוגות אחרים הזמינו את ירון
לארוחה בזריחה במרומי הגלבוע או על חוף הים מול השקיעה .את המנות המעוצבות ירון מרכיב
להגשה במקום :טעמנו מרק מחית בטטה ,חציל בלדי קלוי על טחינה מתובלת וגרגירי רימון ,קבב
על מצע קוסקוס ,קרפצ'יו סלק ונבטי חמנייה ומבחר ממתקי שוקולד לקינוח .ירון מגיע עם מלצרית
חיננית ,ויחד הם מוציאים את המנות למרפסת ,ומשאירים את המטבחון מצוחצח בסוף הערב
)לכל הפולניות המודאגות ,שבינינו(...
בסוויטה לידינו נעזר בחור צעיר בארוחה של ירון כדי להציע לחברה שלו נישואין .הטיפ הכי חשוב
ששמענו מירון בנושא זה היה שכדאי לבחור להציע את הטבעת רק בקינוח" ,כי אם מציעים
נישואין לפני האוכל ,מרוב ההתרגשות והטלפונים "הלכה הארוחה"...
לפרטים נוספים :ירון כהן טל054.4264547 ;04.6534701 .
* מסעדת "דג -דגן" בקיבוץ חפציבה
מסעדת "דג -דגן" הוקמה בשנת  1995על ידי אנשי קיבוץ חפציבה .המסעדה ממוקמת במבנה
משנת  ,1925אשר שימש כרפת הראשונה בעמק .נעשה מאמץ לשמר את האווירה הכפרית של
המסעדה ושל המקום ובין היתר ריהוט עץ מלא ,קורות תקרה חשופים ושבבי עץ מפוזרים על
הרצפה .בשנת  1999קרן וגלי ולנר ,שעבדו במקום כטבח ומלצרית ,לקחו על עצמם את ניהול
המסעדה ושמרו על האווירה המיוחדת שלה .מחוץ למסעדה יש גן שעשועים גדול ,חצר פורחת
ופרגולה ,כך שהמקום מתאים במיוחד ליציאה של משפחות עם ילדים .המסעדה מציעה תפריט
דגים ,צמחוני וחלבי עם דגש על מנות דגים אשר גדלים בבריכות בעמק בית שאן .התפריט כולל
בעיקר מנות גדולות של דגים צלויים ,מטוגנים או אפויים לפי הזמנה ,עם דגש על רטבים עם
טעמים דומיננטיים כמו חרדל ,טחינה או רוטב תאילנדי .התוספות בסיסיות :צ'יפס ,תפוחי אדמה,
אורז וסלטים .במקום חניה בשפע וגישה נוחה לנכים.
להזמנות" :דג –דגן"; 04-6534359
לסיכום ,נעים לדעת שבמרחק נסיעה של שעה וחצי מתל-אביב ,בין הגלבוע לתבור ,יש אוויר צח,
שטחים פתוחים וזמן לקחת "פסק זמן".
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