
צעירים. תל־אביביים דורות של להנאתם
 הלדר לעליית עדות היו השלושים שנות

 מעיסת עשוי ממותק בצק חדר), עם (חורז
 וויממן, של הגלידה ירשה הלדר את אגוזים.

ל ביירות בין ביותר הטובה הגלידה יצרן
 רחוב במרכז דוכניו שסביב אלכסנדריה,

 תל־אביב צעירי כל נפגשו תל־אביב, אלנבי,
 לידם רקמו השנייה, העולם מלחמת בשנות

 קרוב־ת ולעתים הראשונות, אהבותיהם את
מחתרותיהם. של הפעולה תכניות את גם

 שהוגשה המתקתקה, האמריקאית הגלידה
 לארץ, שהגיעו הראשונות הפלסטיק בצלחות
 ל- קץ שמו והאינפלציה העצמאות מלחמת

 שבע משך תל־אביב. בני של תענוג־בפרוטה
 אפילי אפסי ועוגה קפה של מחירו היה שנים
גימניסת. תלמיד או עובד נער של ארנקו לגבי

 נטגנו שנים אותן כל מפולפל. שפע
 כדוריות מליוני רותח משמן שחורים במגלה
חו אפונת עיסת זאת היתד, חומות. פלאפל

 שעית, עשר עד שמונה במים ששרתה מוס
 הוטלה שונים, בתבלינים ותובלה דקות נטחנה
 אל' מאכינת בעזרת הטיגון) (קערת למגלה
שב מתקן־מפליט הפלאפל, (מכונת פלאפל

 הודחסו הפלאפל), כדורית בגודל כפיר. קצהו
 במחיר פלאפל, כמנת ונמכרו הפיתה בתוך

המנה. גרוש חצי של
 פלאפל מוכרי פשטו בהן השנים אלה היו
אלפי משכו הארץ, ברחובות תימן יוצאי

 פלאפל- גדולי של לדוכניהם יום מדי לקוחות
 המסחיי המרכז שליט עוזרי, כאברהם נים

 שתי קטוע עיראקי שלמה או התל־אביבי
 לתלמידי הפלאפל ספק שנים משך הרגליים,
הרצליה. הגמנסיה

 משבעה שמן קילוגרם מחיר משעלה אך
 עלה פרוטה*, 800ו־ ללירה הקילוגרם מילים

 פרוטה למאתיים הגיע הפלאפל, מחיר גם
 מחביי על־ידי רק לא נוצל זה שפע המנה.
 !״) ובריא טרי פלאפל, (״פלאפל, רגש שירי
 : מהם אחד חדשים. מוכרים על־ידי גם אלא

 פחמי־עץ, מוכר לשעבר כהן, נסים בן אהרון
ובנאי. פרדסים שומר יערן, ביצות, מייבש

״כתיקון ״ראש  ונמוך רחב־הגרם כהן !
 יפיס, ופנים חום־כהה זקן בעל הקומה,

 אחר יאוש, לכלל 1952 שנת בסוף הגיע
 ששת מיטות את למכור ונאלץ מעבודה שבטל
בני את לקיים כדי אשתו ושמלות ילדיו

 דרוש פאלפל של כדוריות 300 לטיגון *
אחד. שמן קילוגרם

הארץ
למשטרה עצמו את הסגיר הרוח
(חרות).

בן־זאב׳תל־אביב. יצחק

וה השדים לכל ונשלח נחקר הוא
רוחות.
דין־וחשבון מסר העקלנים אחד

(מעריב).
תל-אביב. חרובי, חיים

7 מפלגתיים מוצצי־דם

 בתואי■ יסתפק ככהן איש לא אך ביתו.
 ערבי בעזרת ).827 הזה (העולם ״המיואש״

 דוכן פתח לירות מאה לו שהלווה יפואי,
פינסקר. שברחוב בביתו פלאפל למכירת

 הוא יוכל הערב בשעות כהן: של חשבונו
קול בתי ששת צופי של בתאבונם לזכות

 נמצא הוא אזורם שבמרכז לפחות נוע
 אסתר גן־רינה, העם, בית מגדלור, (מוגרבי,

 הלאומי הטעם עם הלך שטעמו הקהל, וחן).
ל מעוניין והיה חטופות, לארוחות החדש
 ככל חריף ויותר חם יותר מהיר, יותר אוכל

 המיואש, של חשבונו את הצדיק האפשר,
למאושר. אותו עשה

 כהן הדופן. יוצאת תלבושתו לכך תרמה
 לכנה, מצנפת־ענק הצחור לסינור מעל חבש

 תמונת (ראה אדומים פסים שני נזדבנו ממנה
 — בכביש ״אדום :הוא הסביר השטר).

 י־אש זה — בראש אדום !בתיקון כביש זה
 מוציא אני ביום מרוויח, אני בלילה !בתיקון

!״ תוכניות לפתח מסים, לשלם —

 כהן, של הפלאפל למנות הגדול התור את
 (ועל־ העיתונות על־ידי מהרה עד שהוכתר

 היפ־ יצרו לא הפלאפל למלן לקוחותיו) ידי
 כתי בדי על פרסומתו או המזרחית עתו

 הפלאפל של טיבו זה היה בלבד. הקולנוע
מ אפילו לכהן הפלאפל אוהבי את שמשך

ה מלך מפרסם בהן (שגם וחיפה ירושלים
הקולנוע). בתי בד על עצמו אר. פלאפל

 שרה והמלכה אהרן שהמלך הפלאפל כי
 אינו (גיגיות־הענק) ובסחון בדיסאן מכינים

ה וקשה, מעוגלת חומוס מאפונת רק עשוי
 סול גם לעיסה מוסיף המלך שמן. חוסכת

 ושבעה שמן, לספוג המרבה וצהבהב גרוס
 טעם החם לפלאפל הנותנים תבלינים מיני
בשר. של

ל צי ש. ח בו  מלך של הפלאפל מנח כ
פלא כדוריות משש מורכבת אינה הפלאפל

 תפיה־ גזר את לקבל חייב קונה כל בלבד. פל
 ב לבחור יכול (צ׳יפס), המטוגן האדמת
 מלפפי־ ,עגבניות (פטרזיליה, סלט תוספת

 סומסמין משמן עשוייה טחינה כרוב), נים,
ואדום. טחון חריף, ופלפל

ל ברעבתנות המצפים הפלאפל לאוהבי
 השלט תחת השיש שולחנות לאורך תורם

״בתור ״לעמוד  הרג־ל לפלאפל נוסף מצפה !
 פלפל כבוש, מלפפון :במלח כבוש ירק גם

כבוש. חציל האחרון, החידוש או כבוש

ל רק דואג לא למאושר שהפך המיואש
 (ומוכרי) אוכלי כל את לעשות כדי עצמו.

 את לארגן הוא החליט למאושרים, הפלאפל
 לזכות התל־אביביים, הפלאפל מוכרי מאות

ש דבר רשמיים, במחירים אספקה בחלוקת
 הפלאפל מנת מחיר הורדת את מאפשר היה

לחצי.

 את להקים הפלאפל מלן רוצה אם אך
 קמו כבר בינתיים כי להזדרז, עליו מלכותו

 לנגוע העיזו לא כי אם אחרים, פלאפלנים
 תו־ לעצמם נטלו כבר הרי המלכות, בכתר
 עצמי כינה מהם אחד :למדי רמים ארים
 הזמנים, רוח לפי יותר שני, הפלאפל, אלוף

,1955 פלאפל מר

ספורט
כדורסל

טציפד,י1מ החייט
 ה־ קבוצת את מכירים הספורט חובבי כל

 אולם טרוטרס. גלוב הארלם הכושית כדורסל
 ה• של מאמנה כי יודעים מהם מעטים דק

אייב״) אברהם היהודי הוא קבוצה ספיר־ (.

 מווייט- יהודי חייט של בנו ססירשםייו,
 לפני לארצות־הברית היגר הלונדונית, פל צ

 שיי כדורסלנים. לאימון התמסר ת, רב ם שג
 התעלם הוא בלתי־רגילה: היתה מתיו א טת
 ד־ על הדגש את שם עצמו, המשחק מ!

 ה- קבוצת : התוצאה הספורטיביים. להטוטים
 בלתי־מנו- הפכה ספירשטיין של כדורסלנים

בהבוצד רק מתאימים יריבים מצאה צחת,
״ ' י ״ ״ מ ' ״ ״ ״ י ל י אל•״ ״ ־ ־

קיי י■■ב עד  של הכדורסלנים־להטוטנים בי
 190ל־ מגיע הממוצע גובהם אשר םפירשטיין,

 מ- ביותר השתתפה ארצות, בעשרות ס״מ,
 פנה ספירשטיין אייב כדורסל. משחקי סססל

של שורה לערוך רשות ביקש לרוסיה׳ גם

ב י ל ג ״ ״ י ״ ״ ספורט את מייצגת אינה ״

כו בקרוב  לכבוש הכושיים הכדורסלנים יז
ב חדשים: ומעריצים חדשה לעצמם!ייר־ז

 וכדורםל״\ ספירשטייי כי נודע אלה ם 0
״ י - ״ י י ״  •י־-,י •ילי. ־
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כדורגל
!נחמה ה31אכ

 עמוסות מכוניות־משא עשרות ונל השבת
 אלד היו לא ירושלים. לעבר ם ר צע

 ד־ מל מכרעת להסתערות שהתכוננו נדבים
ו היתר. לא העתיקה• עיי  לחיסול הכנה גם ז

הצעי- מאות נטורי־קרתא. של השתוללותם
ק היו ייושלימה׳ י שעל ריס,  קבוצת אוהדי י
 אותה לעודד באו תל־אביב מכבי ורגל הב

ב שנערר ירושליים, בית״ר נגד י במשחק
י בכדורגל. א׳ מסגרת'ליגה
 ה- במלוא להתמודדות התכוננו הבית״רים

ב האחרון השבוע משך עסקו הם רצינות.
 את אפילו לעזרתם הזעיקו מוגברים, אימונים

 שנמצא בירבבלרם, אשר הכדורגלן־המתאגרף
ל התכגנן בו אימינ-ים, במחנה שעה אותה

 ל• באיגרוף בית״ר נבחרת בין התמודדות
 בקפריסין. הבריטי חיל־המצב נבחרת בין

הירו ינזקא מגרש על הבית״רים עלו כאשר
 רע־ הם נראו צופים, 8000מ־ ש״מה שלמי,

 בהם שלחו מכבי שתקני מרץ. ומלאי נניס
 יהיר. המאבק כי שיערו מודאגים, מבטים

ביותר. קשה
ת ו ג א . ש ת ו ר י ד  נתאמתה ההשערה א

 ביי חלוצי פתחי המשחק התחלת עם ד מ
 דקית 17 לאחר הצליחו, בהתקפת־מחץ, ת״ר
 היריב. שער את להבקיע מתוח, משחק של

 ב־ ניבאו אדירה, בשאגה פרצו בית״ר אוהדי
גדול. ירושלמי לניצחון קולות קולי

מן עבר לא מוקדמת. ייתר, השמחה  רב ז
 הראשו- המהלומה מן התאוששו מכבי ואנשי

 חלו׳ז של בפיקודו נגד, בהתקפת פתחו נה,
 ה- מחצית נסתיימה כאשר גלזר. יהושוע
 מכבי. לטובת 1:2 המאזן היה כבר משחק,

 הגי״ יותר, עוד המאזן גדל השניה במחצית
מכבי. לטובת 4:1ל־ שריקת־הסיום עם

 והירושלמיים התל־אביביים מכבי אוהדי
 כפיים. על גלזר את נשאו המגרש, אל מרצו

 הגדולה, האכזבה את בלעו בית״ר אוהדי
ב במקצת התנחמו נימוס, מתוך כף מחאו

 המעניינים המשחקים אחד זה שהיה עובדה
ה קום מאז בירושליים נערכו אשר ביותר,
̂ מדינה.

במסלול
 ה• (״הרבי רפאל הישראלי המתאבק •

רך נוסף צעד צעד הלפרין לוחם״)  ל- בו
 על גבר הוא : בהתאבקות אליפות־העולם

 ש־ בקרב אטלס מתי האמריקאי, המתאבק
דן סקווייר מדיסון באיצטד נערך  הניר גו

 פרשני צופים. אלף 20 בנוכחות יורקי,
 זה ניצחון לאחר כי קבעו אמריקאיים ספורט

 להת■ טז, לו הנוכחי, אלוף־העולם יוכל לא
הלפרין. עם ההתמודדות מן חמק
 עובד דוד ישראלי מקצוען מתאגרף •
 האמ־ בטלביזיה פרידה הופעת השבוע ערך

בו לפני ריקאיף׳ להתגייס כדי לישראל, שו

ל ס1וכ1ג
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 והמרוזחים המפוארים האולמות
ונשפים. חתונות בת״א.

22981 טל. ,213 דיזנגון* רח׳
4, 5, 6, 7 אוטובוסים

ונתיניו הפלאפל מלן־
״1 מוציא אני ביוס מרויח, אני ״בלילה


