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)המשך מעמוד (31
בעולם שיש בו כדי לענג את חיכו של
הזללן המצוי  :החל בדגי אלתית מעושנים,
צלופח מטוגן וקאוויאר דני שחור .דרך
צלי פילה פרום לפרוסות ועד לעשרות
מיני גבינות לקינוח .אף מלצר לא יניד
עפעף אם האורח יכרוך מנות ראשונות
של דגים במנות עיקריות של בשרים קרים
ויצפה אותם במימרח ליפתנים•
אבל מה -שאירע בשבוע שעבר במלון
שער המיזרח בקופנהאגן ,הדהים אפילו
את הוותיקים והמנוסים ברבי־המלצרים
המקומיים .אל מיסערת המלון נכנס ■תייר
ישראלי בלוויית בנו בן ה־ .12הם נטלו
לעצמם ערימה של מנות ראשונות ,עיק 
ריות ופרפראות ,התיישבו ליד השולחן
וכילו אותם ,עד כי לא נודע כי באו אל
קירבם• אחר־כך ניגשו שוב אל שולחן
המאכלים ,העמיסו על צלחותיהם סיבוב
נוסף של סעודת־מלכים וחזרו לנגוס בהם
כאילו זה עתה סיימו את צום תשעה באב.
המלצרים זקפו גבות ,אך לא הוציאו מילה
מפיותיהם.
ללכת אל המקורות .בכך לא הס
תיימה ההסתערות .מלצרי מלון שער
המיזרח מוכנים להישבע כי הישראלי
ובנו ,עשו במשך שלוש שעות מסלול של
כ־ 20קילומטר בדרך משולחנם לשולחן
הפתוח .כאשר החליטו סוף־סוף לגהק,
כסימן כי השביעו את רעבונם ,היה
״השולחן הפתוח״ במלון פתוח לגמרי וכמ
עט ריק מכל מה שהוכן בו עבור כל אור 
חי המלון.
בעלי המלון מיהרו לבדוק מיהו האיש
שהצליח בפעם הראשונה מאז נפתח המלון,
לרוקן בעצמו )אם כי בעזרת בנו הצעיר(
את השולחן כולו .התברר להם כי זהו
אזרח ישראלי ,ישראל שטילרמן ,מנהל
מוסך רכב הדיזלים של חברת אל־ על.
מה שהדנים לא ידעו הוא כי לפני 21
שנה היה שטילרמן ,המכונה ״ג׳ינג׳י״ ,אז
רווק צעיר ופועל במיפעל הארגז ,אחד
מאלופי הזלילה של ישראל .למי שזוכר
את ישראל הקטנה של דג הפילה ,מישטד
הצנע ודוב יוסף ,זכור שטילרמן כמי ש 
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אלוף זלילה שטילרמן )(1953
שיא עולמי

סוף לגירושין ולפירוד חברות!
היא משאר שלך ותשיב ל ן א ה ב ה
פרופסור ,חברה להוצאה
והפצת ספרי מידע בע״מ,

בחובר ת הסבר ה שהוצאה לאור ע״י
יש פתרון לבעיה המ טריד ה הרבה
גברים ברי אים ו ב ה חל ט בלתי מאו שרים בתוצאה מי ח סי מין בל תי מ ס פ קי ם
ו מ אכזבים ) ה מ סיי מי ם מ הר מדי(.
חוברת ה ה ס ב ר ה חו שפת בעיה זו ו מל מד ת א ת ה קור א כיצד להתגבר עליה
ו ל קיי ם חיי מין מ ס פ קי ם .ל קור אי ה חובר ת י תווסף מידע חשוב ,הכל אודו ת
מ שחק א ה ב ה ארוך בכל שתרצה ו מ ס פ ק .מלוו ה ב ת מונו ת תנו ח ה.
המחיר — 20.ל״י .להשיג אצל המפיץ הבלעדי  :ד״ר ש .גרונימן  , 8רמת־
אביב ,או ש ל ח/י צ׳ק  /ה מ ח א ת דואר לת.ד , 17100 .תל״אביב ,ו ת ק ב ל/י
א ת ה חובר ת לביתך_______________________________________________ .
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נטל חלק בתחרות הזלילה שנערכה בחסות
העולם הזה בשנת  .1953אז הוא זכה רק
במקום שני ובסגנות האליפות .היום ,אח
די שטיפח כרם אדירה ,היה זוכה ודאי
באליפות ללא עירעור.
כאשר החליט שטילרמן הקייץ לנצל
את טיסת החינם הניתנת לכל עובדי אל־
על ,בחר בקופנהאגן .חבריו למוסך הע
דיפו את אחד מאיי יוון ,אחרי שנודע להם
כי צעירות ממדינות סקנדינביה חושפות
שם את גופן לשמש .הוא החליט ללכת
אל המקורות .אחרי שהשביע את עיניו
החליט להשביע גם את כרסו ,וכך נולד
המיבצע שהפך לסיפור היום בין כל מלו-
נאי קופנהאגן•
שטילרמן ובנו גיורא היו משוכנעים
כי אחרי שרוקנו את השולחן הפתוח של
מלון שער המיזרח ,יבקשו מהם ,בנימוס
כמובן ,לעבור למלון אחר .הוא הופתע
כאשר בתום הארוחה ניגש אליו רב־המל-
צרים ואמר לו :״נשמח אם תבוא עוד
פעם .אדוני.״
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