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לארוחה די ״שמ״־סח

 שנפתחה צרפתי, מיטבח על המבוססת מסעדה היא וזוביו
 בה שהשקיעו מצרפת, עולים על־ידי בתל־אביב ח״ן בשדרות

 רזמור אדגר מגלה כאן,״ המבקרים ״רוב ל״י. אלף 200כ־
 קציני־צבא בכירים, פקידים ״הם המסעדה, מבעלי (בתמונה),

 הסועדים עיקר תיירים.״ או שגרירים ממשלה, שדי גבוהים,
 כאן לקבל אפשר המאותרות. הלילה בשעות לוזוביו מגיעים
ש מסתבר החשבונות מהעתקי אבל לזוג, ל״י 50ב־ ארוחה

שלו עבור לארוחה ל״י 170 או 140 המשלמים אנשים יש
 אומר אצלנו,״ גבוהים כך כל לא ״המחירים אנשים. שה

 משקאות ושותים סרטנים רוצים האורחים רוב ״אבל אדגר,
קבלות.״ מבקשים מהאורחים 907־ חוץ. מתוצרת

מראש מקום - ״פונסנבלו״

אכס מסעדה תל־אביב, של היוקרה מממסעדות אחת היא פונטנבלו
 המס- בעל ארמון־דויד. קולנוע ליד דיזנגוף, ברחוב השוכנת קלוסיבית

 שטרן, הסמוך. שטרן קפה של בעליו גס שהוא שטרן, אריה הוא עדה
 מזמינים: ״אצלנו מספר: אירוח, עסקי בניהול שנים 26 של נסיון בעל

מס חברות וגם ממשלתיות חברות ממשלתיים, משרדים מראש. מקומת
•מע וגם מיוחד תפריט מגישים אנחנו כאלה לקבוצות פרטיות. חריות
 מפני זה, מסוג לקוחות מעדיף אני השולחן. ליד טלפון לרשותם מידים

 נותנים שאנחנו מובן טוב. יותר העבודה את לתכנן יכול אני שאז
 שאין למי הארוחה. עבור שמשלמים סכום בל על חופשי באופן קבלות

 ירידה בשום הרגיש לא הוא שטרן, לדברי לסונטבלו.״ בא לא כסף,
המיסיס. מהעלאת כתוצאה מוציאים שהם בסכומים או המבקרים במספר

קבלות וגבקשים מדם - ״סויאש׳׳

 המסעדות לסוג שייכת בתל־אביב, קרליבך ברחוב טריאנה מסעדת
ב המצויות יווני, ובעיקר ים־תיכוני מיטבח על המבוססות היקרות,

 גם משרתת ואקרופולים, אולימפיה למסעדות בדומה תל־אביב. דרום
 חברות מנהלי בכירים, מפקידים בעיקרו המורכב מגוון קהל טריאנד,

עס למנהלי פתוח חשבון להחזיק נוהגים ״אנו גבוהים. וקציני־צבא
 חודש כל בסוף אצלנו. אוכלים שאנשיהם ממשלתיות ולחברות קים

נחמיאס המסעדה. בעל נחמיאס, אברהם •מספר החשבון,״ את מסכמים
- אי ו■-——-■— 20***"

 ל־ להגיש הממשלתיות .מהחברות בקשה קיבל לאחרונה כי מציין
מסת שמחירן ארוחות הפתוח, החשבון על אצלו האוכלים אנשיהן,

 נוהגים שהיו ל״י 40 עד 30 במקום לאיש, ל״י 20ה־ בסביבות כם
 טוען פרטי,״ באופן לאכול בא לא אחד אף ״כמעט כה. עד לשלם

הנר החבורה קבלות.״ מבקשים כאן האוכלים ״כל נחמיאס, אברהם
 באן. שנאמר למה קשר לה ואין מיקרי, באופן צולמה בתמונה אית
יווני. מיטבח עם המסעדות ביתר גס שורר לטריאנה דומה מצב

1 הנחיר החשבון
 היה לאחרונה שהתפרסם הסיפור

גו הממשלה, ראש כי גו נאמר מדהים.
יוע מפי כששמעה הזדעזעה מאיר, לדה
 פקיד בחברת סעד כי דיניץ, שמחה צה

 מחיר וכי במסעדה אחר בכיר ממשלתי
 חשבון על ל״י, 110 היה הארוחה

נא כך גולדה, כמובן. המיסים, משלם
 שאמר ממה כך כל נבהלה בסיפור, מר
ב הידיעה על שחזרה עד דיניץ, לה

 בהעלאת שדנה המיוחדת השרים ישיבת
האחרונה. המיסים
 כמחיר דיניץ שציין הסכום לא
 תמימותה אלא שהדהים, הוא סעודתו

מהמצי המנותקת ראש־הממשלה של
 זהו כי יודעת ואינה הכלכלית, אות

הכל לנופח השייך ושיגרתי, נפוץ חזיון
ישראל. של כלי

 תל־ של הפאר במסעדות בזק סיור
 לזוג הארוחה שמחיר וירושלים, אביב
ל ל״י 120ל- ועד ל״י 40מ- שם עולה

ה מרבית כי לגולדה מוכיח היה זוג,
 פקידים הם אלה מסעדות של לקוחות
 קצי- ממשלתיות, חברות אנשי בכירים,
משל שאינם ואחרים, גבוהים ני־צבא

ה מכיסה ארוחותיהם חשבון את מים
חש על זוללים אלא וממשכורתם, פרטי

חשבון את המקבלים אלה הציבור. בון




