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מ. פרסומי

החמישיה  הפותחת 

אודות: "קפה בעלמא", בית קפה ומסעדה, 
חוגג בימים אלה 12 שנה לקיומו, מתוכם 
בחמש השנים האחרונות במרכז הבילוי 

יכין סנטר. בית הקפה הוקם על ידי האגודה 
לבריאות הציבור ומטרתו: שילוב עובדים 

המתמודדים עם לקות נפשית במערך 
העבודה הרגיל בקהילה. קפה בעלמא משדר 

על פניו נורמטיביות לכל דבר אך מאחוריו 
עומד למעשה מפעל שיקומי חברתי נדיר, 

"בית הקפה משמש עבור עובדיו כלי שיקום 
בעל ערך רב ובכלל סיבה לקום בבוקר" 

מסביר אורי רוזנר מנהל המקום: "ב"קפה 
בעלמא" עובדים כתף לצד כתף בהמון 

תמיכה, הבנה ואהבה עובדים מתמודדים 
וכאלו שאינם" הוא מסביר ומציין שהעובדים 

משולבים בכל תחומי העשייה בבית הקפה.

קינוחים: למקום מבחר גדול של קינוחים 
אישיים במבחר טעמים. עוגות גבינה, שוקולד, 

ללא גלוטן, ללא סוכר ועוד. אחד הקינוחים 
האהובים על הלקוחות היא עוגת האלפחורס 

העשויה משכבות של שוקולד פאדג', בצק 
אלפחורס וטופי במעטפת של גנאש שוקולד 

בלגי חם.
המיוחדים:  למקום כמה מנות מובילות כמו 

"בוקר של עלמא" ביצי עין, רוטב אלפרדו ונתחי 
סלמון מעל לחם פרנה אפוי בתנור. "ניוקי 

סלק" שהיא מנה המורכבת מארבעה טעמים 
של ניוקי מוקפצים ברוטב אלפרדו עם קוביות 

סלק, גבינת עיזים ופרמז'ן. "שווארמה טבעונית" 
הינה מנה האהובה מאוד גם על הלא טבעונים 
והיא עשויה מנתחי שווארמה טבעונית בתיבול 

ים תיכוני, מוקפצים עם פטריות ובצל מעל 
ג'בטה קריספית בזיגוג טחינה גולמית.  בימי 

החורף מציע המקום כמה סוגי מרקים מדי יום 
המוגשים עם לחם הבית.

עסקיות: העסקיות 'בקפה בעלמא' מוגשות 
בימים ראשון עד חמישי בין השעות 12:00-17:00 

ומחיריהן נע בין 47 ל 52 שקלים".
שעות הפעילות: ראשון עד חמישי משעה

 8:30-23:30, שישי עד שעה 13:00 ושבת שעה 
מיציאת שבת.

אנחנו אחת "
המסעדות 

היחידות בפתח 
תקווה שמכינות 
הכול במסעדה, 
החל מפסטות 

טריות שמוכנות 
במקום ועד 

קינוחים ובצקים"

יצחק רבין 17 (מרכז יכין סנטר)
03-9040727

אתר: http://www.rol.co.il/sites/alma/ |  קפה בעלמא

חמשת בתי הקפה
המומלצים בפתח תקוה

קפה
בעלמא

על המטבח מנצחת השפית מורן טולדנו 
האחראית על הטעמים המיוחדים של המקום, 
אודיה סבאג מנהלת התפעול אחראית על כל 

הצד הלוגיסטי של המקום ועל הכול מנצח 
מנהל הפרויקט אורי רוזנר המלווה את המקום 

מיום הקמתו. המקום מכיל כ 120 מקומות ישיבה 
המחולקים בין החלל הפנימי לבין מרפסת הגן 

המקורה בחודשי החורף.
התפריט: התפריט של 'קפה בעלמא' הוא תפריט 
חלבי כשר שמציע מגוון גדול של מנות העשויות 

מחומרי גלם ברמה הגבוהה ביותר. הכול טרי 
ונעשה במקום. בתפריט ניתן למצוא ארוחות 

בוקר וערב, שקשוקות, טוסטים, פיצות, סלטים 
מיוחדים, מגוון פסטות טריות, דגים ועוד. כמו כן,  
קיים גם תפריט טבעוני מגוון עם כריכים, סלטים, 

פסטות ואפילו שווארמה טבעונית.


