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הנסיעות סוכני אצל והזמנות פרסים

 בחולון ,,המגינים בית־ספר
בוגרי□ כנס חוגג

 ל׳ מחזור בית־הספר את יסיים השנה
 ובמסגרת זה מאורע ולרגל
ת ת 40ה־ חגיגו מדינ  ישראל ל

ת ולכבוד תל־גיבורים שכונ

ייערך
88 ביוני 7 תשמ״ח, בסיוון כ״ב ג', ביום

מחזורי□ כנס
 לבית־הספר לשלוח מהבוגרים מבקשים אנו

ת, ת תמונו רו ם תעו  בהן השנים מן ומיסמכי
 ושם מרוייקת כתובת וכן בבית־הספר למדו

סוי ש״ח 10 בצירוף קודם, ההוצאות לכי

ספר ת־ , המגינים בי
7024 ת.ד. חולון,

 ל הולדת יום ל מילה ברית ל מצווה בת
ל מחדל חשוב אורח

 היוקרתית, הסינית המסעדה הזהב, ברווז
 ללקוחותיה. חדש שירות לאחרונה מגישה

 איש, 60 לעד אירועים לערוך ניתן במסעדה
 ומעודנת. אקסקלוסיבית באוירה
 המסעדה של המיומן הצוות
ייעוץ מנסיונוהעשיד יתרום

 וההפתעות. הקישוטים התפריט, לגבי
 מלוטש, מגע לאירוע להעניק כדי הכל,

 הלקוחות לקהל מאה ומהודר מקורי
הזהב. ברווז של

 491873 להתקשר נא לפרטים
19.00-24.00,11.00-15.00 בשעות

תו
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בסקס: א״דס למניעת
לה. השתמש בבתו

בטלפון: גיחות למניעת
.811641481*1 במכשיר

ם אנו קי פ ס גם: מ
האזנות לגילוי שירות ★
שיחות להקלטת מכשירים ★
אוטומטיות מזכירות ★

בע״נז דוקטור רדיו
286444 טל׳ ,18 עליכם שלום ת״א,

אקורדיוניסטית
 ומישחקי־חברה שיקופיות עם בציבור שירה מארגנת

במסיבות
 לימי־הולדת מיוחדת תוכנית
תל־אביב ,221017 טלפון:

בנזרעת
חיים דוכי
 חלפים

ננה8הז לסי
 כי טענה המישטרה ן
 חדקי־החידוף רשימת 1
 העציר אצר שנמצאה 1
רכב לגניבות נזעדה \

 בחולון מכונית גנב כי הודה העציר
רשות. ללא בה ונסע

 מהשופטת ביקש נציג־המישטרה
 אבל החשוד, את לעצור קובו אסתר
 גניבת היתה לא זו לבקשתו הסיבה

 הפרועה הנסיעה לא ואף המכונית,
 דף־ דווקא אלא החשוד, של והמסוכנת

 של בכליו שנמצא לכאורה, תמים נייר,
 חלקי־חילוף רשימת היתה בדף החשוד.

.1באר1ס לרכב
 עסק החשוד כי טען נציג־המישטרה

 רב, זמן במשר בחולון כלי־רכב בגניבת
לסוח חלפים לספק כדי זאת עשה וכי
 גונב היה כלי־הרכב את שונים. רים

 היה המוזמנים החלפים ואת ומפרק
ללקוחותיו. מספק

 ארי עורד־הדין החשוד, של סניגורו
 למרות כי לבית־המישפט הסביר קדרי,

 סר למכונית התייחסו שחלקי־החילוף
 מסוג מכונית דווקא העציר גנב בארו,

 מתאימים אינם שלה שהחלפים אאזד׳,
 החשוד קיבל לדבריו, לסובארו. כלל
 שביקש בלוד, מזגג־רכב הרשימה את

 הללו החלפים את עבורו לקנות ממנו
אותם. קנה אמנם והוא בתל־אביב,
 לבדוק מהמישטרה ביקשה השופטת

 הנאשם, של גירסתו את שעות 48 תוך
 הזמין אמנם אם זגג־הרכב אצל ולברר
החשוד. אצל חלפים

בחו״ל ישראלים
פל א  פל

הב של ז
 פישבאום ואריה אדי 1
 כדורי־ רהפןן־ איך גירו 1
 לשטרות פלאפל 9
ירוקים |

ש 'גאל ב בי ל
 לא עיניו, במו זאת ראה שלא מי

יאמין.
 בערב, 10ב־ החל מוצאי־שבת, מדי
 ברחוב ,2יחשלים־ למיזללה נוהרים

 במנהטן, 38 הרחוב פינת ברודוויי
 מסתלסלות, פיאות בעלי חרדים מאות

 עימם הדתי. הלבוש ושלל ירמולקות
 ובחליפות־ בכיפות דתיים המוני באים
 הלבושות נשותיהם בלוויית שבת,

 לכאן באים הם המחלצות. במיטב
 ומקווינס, מברוקלין מלונג־איילנד,

 שעה ויושבים זה, את זה פוגשים
 או חומוס פלאפל, מגשי על ארוכה
פיצות.

 ריבוי בולט פחות אחרים בערבים
 יהודי הוא הקהל רוב אך הדתיים,

וישראלי.
 מוצפת בצהריים זאת, לעומת
 היוצאים סועדים במאות המיזללה

 שוכנת ׳חשלים־ג שכן משהו. לחטוף
 הניד תעשיית־הביגוד איזור בלב

 של במנה הבטן את ולמלא יורקית,
 דולר משלושה בפחות ופלאפל פיתה

 של שהאיכות גם מה מושך. גורם זה
 על במחירה) (וגם בטיבה עולה המזון

 הפיצות, או והחומוסים הפלאפלים יתר
אחרים. במקומות המוצעים

 במקום, יש מקומות־ישיבה 400
גם פועל השניה בקומה קומות. בשתי

 יהודיים זמרים מופיעים שבו מועדון
שהו המקום, על בכתבה וישראליים.

 המיז־ בביטאון 1987 באוקטובר פיעה
 של הפיצה זכתה בניו־יורק, ללות

 הביטאון רבים. בשבחים •חשלים־נ
 למהדרין, כשרה המיזללה כי הדגיש

 להציע מצליחה היא זאת ולמרות
ללא־בשר. פיצות מיגוון
 המקום את המנהל פישבאום, אדי

 הסוד כי לביטאון סיפר אריה, אחיו עם
 שאינו בכך טמון פיצה טעם של

 שאר כמו מחארלה, בגבינת משתמש
אמרי סטר11נו בגבינת אלא הפיצות,

 ורכה עדינה הסוזארלה שכן קאית,
 הפלאפל את משבח גם הביטאון מדי.

 מתנהל המקום כי ומציין ואיכותו,
גבוהה. ברמת־ניקיון

 שכל מכך הביטאון התפעל בעיקר
אנ לארבעה הם במיזללה השולחנות

 ״בגודל שולחנות בה ואין לפחות, שים
 שנהוג כמו אנשים, לשני בול־דואר״

המיסעדות. בכל
 שהוא לביטאון הסביר פישבאום

 כי יותר, גדול שטח בעל שולחו מעייף
 ולמלצרים, לסועד זמן ך01חז דר הי

 כאשר הכל את מחדש לסדר הצדיבים
 ויתר והתבלינים המלח או מגיעדאוכל

השולחן. על המוצעות התוספות

 אלה שינויים למקום. ממקום
 מאפיינים בירושלים פישבאום שהכניס

עסקים. מנהל הוא שבה הדרך את

 אחיו, ושני אדי(הוריו של מישפחתו
 בנובמבר לישראל הגיעו ורב) אריה
 אז היה אדי בספינת־מעפילים. ,1948

 לא המישפחה חודשים. שישה בן
 עברה שנים 10 וכעבור בארץ, נקלטה

 עסק והאב למדו, הילדים לניו־יורק.
בעל־מכבסה. גם והיה בעיסקי־עור

 אחרי כשעבד למישפחה סייע אדי
וב כעוזר־מלצר במיסעדות הלימודים

טבח.
 בחיל־ חוייל לגיל־הגיוס בהגיעו
 בוויאט־נאם. שנה ושירת המארינס,

 לו הוצע ,1973ב־ השתחרר כאשר
 בלונג־ וחומוס פלאפל מיזללת לרכוש
 על קפץ והוא זול, במחיר איילנד

 שיפר חודשים משך־תישעה ההזדמנות.
 הפידיון, את והגדיל המזון איכות את
 — מיזללה עוד לפתוח היה שיכול כך
מה להבדיל אך ,□,יחשל בשם זו גם

בברוקלין. ,2יחשלים־ נקראה ראשונה
העסקים, שני את ניהל שנה במשך

למנהאטן. לעבור שהחליט עד
 כיסאות) 28( קטן מקום לקח הוא

 את מכר ,36 רחוב פינת בברודווי
 הראשונה את סגר בברוקלין, המיזללה

 הכספים ובעזרת בלונג־איילנד,
 המקום את הגדיל מהמכירה שקיבל

 ניהל שנים שש במשך כיסאות. 60ל־
 עוד פתח השישית ובשנה המקום, את

 בפולטון־ התחתית, בעיר מיזללה
סטריט.

 במקום השכירות נגמרה 1981 ב־
 את לשלש רצה המקום ובעל ,בברודווי

 מקום וחיפש סירב אדי השכירות. דמי
 בברודווי מקום־ענק גילה הוא אחר.
 אדי רב. זמן זה סגור שעמד ,38ה־ פינת
 ביחד. העסקים את מנהלים אריה ואחיו

 וסגרו בפולטון, המיזללה את מכרו הם
 ,36 פינת בברודווי המקום את

 המקום בשיפוץ דולר מיליון והשקיעו
עכשיו. ׳חשלים־ג נמצאת שבו

 אדי היה למקום לקוחות למשוך כדי
 כדורי־פלאפל שבועות במשך מחלק
 והמקום זרמו, הלקוחות ברחובות. חינם
 לבית־חרושת השנים במשך הפך

לכסף.
 שטחים מצויים למיזללה מתחת

את ואריה אדי מייצרים שבהם גדולים,

 ומרק מחומוס מוכרים, שהם מה כל
שונים. מסוגים לעוגות ועד

 יש לאדי קארטר. זנ׳ימי גם
 למקום משך הוא ליחסי־ציבור. כישרון

 ג׳קי כמו אמנים ושם. בידור אנשי
פלאפל. לאכול דרך־קבע באים מייסון

 קאר־ ג׳ימי לשעבר, הנשיא כאשר
 לאכול הוא גם בא בסביבה, ביקר טר,

ניחשלים. פלאפל
 לרכוש לאדי הציעו שנתיים לפני

 בירושלים במלון־דירות יחידת־מגורים
 שאול שותפים שבו ן,1הרצי בשם

 ומשקיעים רוזן ישראל אייזנברג,
 החליט המלון, את בדק אדי מספרד.
 15מ־* יותר ורכש כשותף, בו להיכנס

מהמניות.
 בשם חבר לו הציע שנה חצי לפני

 לעסקי־לימחין, להיכנס בניש אמיר
 הדרוש. הכסף את סיפקו ואחיו ואדי
 דה ששמה החברה, את מנהל בניש
לי 25 כבר לה ויש לימוזין, לומז

ממוחשבות. מוזינות

 מאשתו, בנפלד עתה החי אדי,
 על משא־ומתן עתה מנהל הוא שעימה

 הרבה ונראה לבלות, אוהב שלום־בית,
מנהאטן. של במועדוני־הבידור

 בידור אנשי בעיקר רבים, ישראלים
 לניד בואם מדי אותו פוקדים ומישחק,

הופ באירגון להם מסייע והוא יורק,
 ״ לעיתים במועדון, אצלו לעיתים עות,

אחרים. במקומות
 הלחם־ כי שוכח אינו אדי אולם
 אין ׳חשלים־^ הוא העסק של והחמאה

 בבוקר, במקום מופיע אינו שבו יום
 טיב את ובודק למרתפי־הייצור יורד

 לניהול אחראי אריה, אחיו, המוצרים.
 השיא, בשעות והכספים. המכירות
 תמיד נמצא אדי ובערב, בצהריים

 שולחן כאשר לעובדים מעיר במיזללה,
 מבקש לקוח כאשר או מלוכלך, נשאר
משהו.
 דברים לעשות מחפש הוא כיום גם

 שוב לפתוח אפשרות בודק חדשים,
 וול־ ליד התחתית בעיר מיזללה
לעיסקי־תיקשורת. להיכנס או סטריט,
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