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)33 מעמוד (המשך
 ד,תפעלו ד,ם אבל אותם. הרשימה בל־׳כך

הסרט. גיבורי אכלו בו מהסנדוויץ׳־בר
 גלות, שנות אלפיים אחרי :נולד, ■כך

 הסנדוויץ׳-בד בן־יהודה,—פרישמן בפינת
בתל־אביב. הראשון
 את שסיים בלונדי פריבס, ׳משה מספד
 לא שהמיקצוע והחליט המשפטים לימודי

 ברור היה מהסרט ״כשיצאנו בשבילו:
 הסנד־ את לארץ להביא שיש לשלושתנו
וויד־בר.״
׳קילו 95( כדורי אליהו אחריו ממשיך

 הסנדוויץ׳־ את פתחתי לא ״אני גרם):
 בסף השקעתי אני להרוויח. מנת על בר

 מתי לאכול אוכל אני בו במקום פשוט
ש דאגתי לכן טוב. ואוכל לי. שיתחשק

ה חומרי את גדול. מיבחר אצלנו יהיה
 אפשר מחוץ־לארץ. מייבאים אנחנו גלם

 אדום קוויאר. עם סנדוויצ׳ים אצלנו לקבל
ושחור.״
בנו שהוא הראל, יוסי חלקו את תורם

שי מרפאת בעל גם עיסוקיו לשאר סף
האו ■את מגישים למעשה ״אנחנו ניים:

הנמוך במחיר ביותר הגבוהה ברמה כל

 טעמו את לעדן היא שלנו המטרה ביותר.
ארטי מגישים אנו היתד בין הקהל. של

 קנדי. וסולומון פסטר סלט ספרדי, שוק
גסטרונומי.״ טיב שיהיה העיקרון:

 הסטייקיות הפלאפל, דוכני מקום ך*
הח לטוב, הזכורים הווימפי וחנויות ^
 הסנד־ הגשם, אחדי כפטריות צצים, לו

הסנד־ :תל־אביב ברחובות וויץ׳־ברים
 ואבן־גבי- נורדאו שדרות בקרן וויץ׳־סיטי

 גבי- אבן—קפלן בפינת הסנדוויץ׳־גוי רול,
 הסקנדי־ ממנו חנויות שתי ובמרחק רול,

 הפיפי■ מטר 50 עוד ובמרחק סנדוויץ/
 הסנדתיץ׳־ בן־יהודה וברחוב סנדוויץ/

 למימכר אגף דיזנגוף וברחוב לקרבק,
 במסעדה נוסף ואגף בר בצ׳יק סנדוויצ׳ים

שלום, מגדל שליד
 משלו תירוץ סנמויץ׳־בר בעל ולכל

וחלילה. ■חם כסף לא העסק. לפתיחת

האמרי הסנדוויץ׳־סיטי, כעל ספר
 אני ״ראשית, ):27( שלייגר פיטר קאי ם■)

בארץ. סנדוויץ׳־בר שפתח הראשון הייתי

 מיג־ למדתי שם מניו־יורק, שבאתי אחרי
 אבן- ברחוב ׳מסעדה פתחתי עסקים, הל

ה הישראלי שלקהל ראיתי אז גבירול.
 דרושים האמריקאיים, כמו לרוץ מתחיל

הסנדוויצ׳ים.״
 הוא סנדוויץ׳־בר שפתח אחר אמריקאי

 אחרי מטקסס לארץ שבא )30( נוימן גרי
 בכלכלה. שלו הבי.אי. לימודי את שסיים

 מק- מאכלים גם לסנדוויצ׳ים הוסיף הוא
סיקאיים.

ה הוצאות בעל פתח מנוי׳מן רחוק לא
 סקנדי־ את יפת בנימין־זאב מוקד ספרים

סקנדינ סנדוויצ׳ים בהכנת המתמחה בר
פתח המקום ״את ):36( יפת מספר ביים.

 לי.״ לבשל הפסיקה שאשתי אחרי תי
 להוציא היא שלי ״המטרה נוספת: סיבה

ו פושעים ׳מידי הגסטרונומי הענף את
 רוב על שהשתלטו תחתון, עולם אנשי

והסטייקיות.״ המסעדות

 סגן מנהל הםקנדי־סנדודיץ, ת ^
).27( דורון אריאל בצנחנים (מיל).

״ה לשעבד: קיבוץ חבר דורון, מסביר
 המקום, את יפת פתח פיה שעל דוגמה

להכ ננסה אנחנו אבל סקנדינבית. היא
יגי הסנחזיץ׳ את ישראלית. אווירה ניס
 נוסף. מחיר ■שתשלם בלי לשולחן, לך שו

 הסנדוויצ׳ים את מגישים אנחנו מזה, חוץ
ש מה את לראות שאפשר כך פתוחים,
 חתול אצלנו קונים לא אנשים מגישים.

בשק.״

ה הסקנדי־סנדוויץ/ של השני למנהל
 יש שוימר נתן ■משפטים שלמד מושבניק

 ״הסנדווי־ התופעה: על פוליטית דיעה
הארץ.״ את ישחררו צ׳ים

ה הפופ״סנדוויץ׳, של לבעליו יש ומה
מס 1 בנושא לומר כה, עד שנפתח אחרון

 מוכסף שיער ארוך לוי, יצחק האמרגן פר
 ושוהה בלונדון אמרגנות עיסקי המנהל
 ירוצה ״אני :בארץ בשנה חודשים מספר

ה סוג גם לארץ. חוץ־לארץ את להביא
 לחוץ־לארץ חיקוי הם השרות, וגם עסק
בארץ,״ ■למצב ׳מאוד מתאימים והם

סנדוויץ׳. תאכל בזעתך שנאמר: כמו

מגורה לכל
אתגר. לנו היא גלגלים על משימה כל

ם אנו עי ם מסי  בקווי־שירות, נוסעי
אופיר. ועד משניר הפרושים

ם אנו מי קיי ם מ ם, טיולי רי סיו  ו
שראלים ם. לי ולתיירי

ת מובילים אנו קודה מכל חבילו  נ
קודה לכל בישראל. נ
 בכל צה״ל של עתודחדההסעה אנו
צורך. עת

!הכתובת אנו — גלגלים על משימה לכל

אגד זהו




