
ה ח דו א  ארבעה פי גדול שלהס ז

ת קרו תיי ה שפחה של ה כצרבת מ

 חיים מקופת-האוצר, ישר ארוחותיהם
 ח- משלם חשבון על ישר באופן באופן

 הוא שלחם אחת ארוחה מחיר מיסים.
 חהת־ מענק מסכום ארבע פי כלל בדרך

 לאומי לביטוח המוסד שמשלם יקרות
 בעיירת ילדים מרובת נצרכת למשפחה

 גם אולם ימים. חודש למשך פיתוח
 את משלם המדינה אוצר שלא אלה,

 על עקיפה בצורה אוכלים ארוחותיהם,
המיסים. משלם חשבון
 אנשי־ של החברתית השכבה זוהי

 בעלי מסחריות, חברות מנהלי עסקים,
 ועצמאיים עיתונאים פרקליטים, תעשיה,
 ארוחות- חשבון את המוסיפים אחרים,

ה הוצאותיהם לחשבון שלחם הפאר
 מפסיד כזו בצורה הכנסה. ממס פטורות

ש ל״י רבבות שנה מדי אוצר״המדינח
ההכנסה. מס לקופת לזרום צריכות היו

 החלב מחירי את מעלים בהם בימים
 שערו- זוהי נזקקות, למשפחות והסוכר

ב הביזבוז על המצביעה ציבורית ריה
 אף בישראל. הנהוגה הכלכלית שיטה
 יכול אינו משכורת, על החי אחד, אדם

ב חשבונו על אכילה לעצמו להרשות
משג אלה מסעדות אם הפאר. מסעדות

 על הוכחה רק זוהי ומקציימות, שגות
הציבור. חשבון על האוכלים של מיספרם

באים השרים גם - ״קסבה״

 לאמיל שייכת המסעדה ישראל. בכל ואולי בתל־אביב, ביותר היקרה למסעדה נחשבת קסבה
 להוציא ניתן מדוע המסביר אחיו, אותה מנהל בהעדרו, בחו״ל. אלה בימים השוהה נטלן,

 באים אנשים בארץ. טובה הכי היא שלנו ״המסעדה לשניים. טובה לארוחה ליי 120 בקסבה
 לאכול יכול זוג בעיר. ביותר הדיסקרטי המקום גס זה לבלות. גם אלא לאכול, רק לא הנה

האור רוב יותר. גבוה במחיר ארוחות מזמינים כלל בדרך אך ליי, 70ב־ גם ארוחה אצלנו
 באים ולפעמים עיסקות כאן לסיים הבאים עסקים אנשי מסחריות, חברות מנהלי הם כאן חים
 שלא פרטיים, אנשים גם בעייה. לא זו קבלה מבקשים שאם מובן שרי־ממשלת. נס הנה

עשירים.״ סתם או ם תייר של אורחים הם כלל בדרך אבל כאן. לאכול באים קבלות, מבקשים

 אלה, בעמודים המתפרסמים בצילומים המופיעים האנשים כל
 כוונה שום אין זו. בכתבה הנזכרות במסעדות יקרימ באופן צולמו
 אמנם כי הוכחה שום ואין אחרים, חשבון על אכילה להם לייחס
 מתפרסמים הצילומים בהן. שאכלו הארוחות עבור קבלות ביקשו

בלבד. אילוסטרציה לצורך ובאו שמתחתן הכותרות עם קשר ללא

רהב כתוח חשבון ־ ״מוקש״

 הפאר במסעדות האחרונה היא בתל־אביב, דיזנגוף רחוב של הצפוני בקצה מרקש, מסעדת
 חשבון על או אחרים חשבון על האוכלים בזכות פרנסה יש ושלכולן בתל־אביב שנפתחו

ומצ צפון־אפריקאי אוכל בעיקר המגישה מסעדה זו ממסייהכנסה. המנוכה שלהם, ההוצאות
 שניתן מובן אך ל״י, 40כ־ עולה לזוג רגילה ארוחה וקוסקוס. חריפים דגים במאכלי טיינת

 מצרפת, עולה אבוטבול, ז׳אק הוא ומנהלה המסעדה העל ״והר. גדולים סכומים להוציא
 הרבה לכאן ״באים ז׳אק: מספר הצרפתית. שבריביירה בק*ן, מפזרסמת מסעדה' בזמנו שניהל
 לפעמים. בא הרמטכ״ל גם בשבוע. פעם לפחות כאן מבקר זי•; •מש.־. 1הש חשובים. אנשים

 מבקשים המבקרים רוב ממשלתיים. ופקידים עיתונאים בצה״ל, גבוהים קצינים הרבה יש
אחת.״ מפעם יותר לאכול לכאן באים רובם הארוחה. בעד משלמים שהם הכסף על קבלות
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