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ראש
 nnאכל
הממשלה
שלו ,איך להרים חתונה בלתי
נשכחתולמר .צריך להיפטר
מפ \יש השניצלים? כבעל קייטרינג מהמצליחים במדינה
ויקירם של סלבריטאים ,פוליטיקאיםואלפיונאים ,השף רן שמואל

יצחק רבין

בארוחת

הצהריים

האחרונה

מכיר את סודות
המטבח הישראלי .בגיל  50ומינוס 40קילו,
הוא בשל לשלב הבא:
פתיחת
מסעדה ראשוגה משלו.
סיפור שמתחיל
במחבת של
סבתא ונגמר בגונדי
שרימפס

עמוד 3

שמואל־ בישל

־;

ריים

$TS1$הצהץ$TS1$
הצה־
ארוחת
את

של

האחרונה

יצחק רבין,

$TS1$בהרו$TS1$
בהר־
בבית חברים

שהתקיימה

$DN2$בהרו $DN2$צליה־פיתוח.
כיאה לשבת חורפית בנובמבר,
היה טשולנט .״הכנו בעצמנו
התפריט,

במרכז

וגרגעלך,
קישקע

שזה

גרונות

אווזים ממולאים
מספר השף .״לאה,
מהאירועים הרבים שעשינו למשפ־
$TS1$למשפהה$TS1$,

בבשר קצוץ״,

rit

שאותה

\^***-

׳׳י——

הה,
$DN2$למשפהה$DN2$,

באהלמטבח.

חיבוקים ונישוקים .בסוף

הארוחה ראיתי את רבין עם

הסיגריה

שותה
הטשולנט,
עשיתי טוב לאיש
למדינהשלנו זכית־״.
את

הוויסקי

שעשה כל

אתה זוכר גמ

הכרנו

את

שאחרי

האחרון.

אם

כך הרבה טוב

הראשונה שבי־
$TS1$שבישלת$TS1$
הארוחה

$DN2$שבישלת$DN2$לו?
שלת
ערב ל־ 60

״ארוחת

הממשלה .לקראת
בניקיונות,

איש

סופה,

פתאום אני

בבית

ראש

כשהיינו עסוקים

רואה אותו

באמצע

המטבח .ראש הממשלה.
ואז הוא ניגשלצוות אחד־אחד ,גם לשוטף
הכלים ,לחץ את ידיהם ואמר :׳תרדה׳ .עבורי
שאנשים נכנ־
$TS1$נכנםים$TS1$
זה רגע מכונן .לא מובןמאליו
$DN2$נכנםים $DN2$למטבח ואומרים תורה״.
םים
היה

רגע של

דממה,

נשבר

אצלם

מתגעגע?
״אני

שייך

לאלו

שמשהו

באותולילהבנובמבר״.
ארוחות .היולו בק־
$TS1$בקשות$TS1$

בישלת עבורו עשרות
גחמות?

$DN2$בקשות $DN2$מיוחדות,
שות

שמבקש
״רבין לא היה איש
ציפילבני כזו ,עומדת בתור לאוכל
האדם .דרךהאוכל אפשר ללמוד הרבה על

שתפנק אותו .גם
כאחת

הבן אדם״.

לא רק ראשי ממשלה
קולינריה
שמואלי .במהלך  30שנות
$DN2$מהסירים $DN2$של
רים
$DN2$יהספיק $DN2$לבשל באירועים שלסלבריטאים,
הספיק
השאר
בין
דיפלומטים ועשירי המדינה
בחתונות של אביב גפןואילנה ברקוביץ׳
ושל עומר דנקנרולי גרבנאו ,וכן אצלצ׳רלס
ברונפמן ושגרירי ארה״ב בישראל
ועד
ושרים טעמו מהסי־
$TS1$מהסירים$TS1$

י־
$TS1$יהספיק$TS1$

מהרה בנה את מעמדו כבעל הקייטרינג המ־
$TS1$המצליח$TS1$

צליח
$DN2$המצליח $DN2$במדינה .עכשיו

כבר

לא צריך לשבור

כוס אולהצטייד בחבריםמהמעגל
לטעוםמהצלחותשלו .החודש פתחשמואלי

הנכון כדן,

את מסעדתו
פרדית),
$DN2$בספרדית)$DN2$,

הראשונה,״קלארו״(ברור ,בס־
$TS1$בספרדית)$TS1$,

במתחם

(הטמפלרים) המת־
$TS1$המתעורר$TS1$
שרונה

בהל־אביב.
עורר
$DN2$המתעורר$DN2$
הקמת המסעדהלווה במהלך דר־
$TS1$דרמטי$TS1$
תהליך
$DN2$דרמטי $DN2$נוסף:לפני כשנה עבר שמואלי ניתוח
מטי
לקיצור קיבה והוריד 40קילוממשקלו.״בכל
מה שקשור לאוכל איבדתי שליטה ,המשקל
קילו״ ,הוא חושףלראשונה.
שלי עמד על 147
לאכול .זה לא רעב ,זה ייאוש.
״לא הפסקתי
הקיבה שלי הייתה בגודל של שני
ליטרים'.
אתה יודע מה המשמעות? עד שאתה ממלא
אותה ,חלקמהאוכל כברמתעכל .אתה נמצא
במין לופ כזה .תחשוב ,סטייק שלקילו לא
־כול למלא את הקיבההזו״.
נשמע לא

״במשקל
במקצוע

פשוט.
כזה

אתה

לא

מרגיש טוב ,במיוחד

שבו רוב הזמן אתה עומד על הר־
$TS1$הרגליים$TS1$.

$DN2$הרגליים $DN2$.לא רצית־ שכלבים
גליים.

ירוצו אחריי כדי

עמוד 4

לחטוף את העצם האחרונה ,והחלטתי ללכת
על ניתוח .הבנתישגודל הקיבה שלי לא קשור
לגנטיקה .אנשים
למקצוע שבו אני עובד ,אלא
בתחושה שהם הדל־
$TS1$הדלאישים$TS1$,
מסתובבים שלא בצדק
אישים,
$DN2$הדלאישים $DN2$,והגיע

נובעת

שהשמנהלעיתים

הזמן שיבינו

וקיבה ,ולא

מגנטיקה ומבנה גוף

מחסך

פסיכולוגי כזה או אחר״.

דימוי הגוף השפיעעל תכ-יפתך העצמית?
"הייתי ילד רזהלרבע שעה
ה־י היית־ ילד שמן ,גם עכשיו לא
באופן קיצוני :צריך לרדת עוד 20קילו,מלבר
בכיתהו׳ .רוב
השתניתי

שכבר הורדתי ,כד־

ה־ 40

היה תהליך

זה

איטי.

לא

את זה,

שממש יראו

נראית־ כמו עם

שתי

מידלדלות ,אבל היו אנשים שהב־
$TS1$שהבחינו$TS1$
שקיות חלב

לשל־ש־ית הגמר,
יכול לפתוח מסעדה .אבל
לא
ר־אליטי .השפים עובדים יום־יום כרילנצח
בריאליטי של החיים .המון שעות של ניסיון
וזיעה,ולא אור הזרקורים ,אלאלהבותגז״.
אגב שפיםמהריאליטי של החיים ,מה דעתך
על סגירת מסעדת רפאל?
"כששמעת־ שרפאל נסגרה ,הרגשתי עצב
אמיתי ושלחתי לרפ־ כהי הודעה שכל עזרה
שהוא צריך ,שרק ־גיד .רפאל זה מוסד ,אסור
בטח הזוכה,

איד

ליפול.
לתת לו
של התעשייה .הוא מאוד ברי־אן־איי של־ לא
בטלוויזיה,
ולתוכניותבישול
הולךלריאליטי
המסעדה עבורו היא סוג שלמפעלחיים״.

מרגיש עכשיו?

שני

״אני
בן 50

וחמישי

פותח

לאילד

את

ה־דיעה כי

לפני

כ־ 140

הקריה

העיר,

שנה ומאז 47

תהפוך

הבילויים
למתחם

בן 23

שצר־רלהוכיח
לעולם״.

והסבתות .אני רוצה לתתלזה ביטוי,

מהדורות

השףשל־ ,הלל
תווקולי,

ממוצא פרסי .הוא יכין גונדי (קציצה

חומוס ועוף

לאיכולים

כמחנה

החדש

ששוחה

הוא

מקמח

א״הו ,אבל

גונדי

משחקי אגו?

השפ

במרק

שרימפס בציר פירותים״.

שנבנתה

הקפיצה אותו .״אני כבר שנים

המסעדה

הקולינרישלו .״הרבהמאכלים אתנייםנעלמו
מהעולם ,אבל אוצר הידעעדיין קיים אצל חלק

vpipn״־*
מושבת הטמפלרים,

ממקום

אחר .אני

לצלחת הוא מתכנן לצקת את ה״אני מאמין״

עם עיבוד חדש.

משמשת

גפגרת פאן מסעדה ,לא

להתרכז רק בקייטרינג?

עדיף
ובמידה.

תסמונת

הם

רפי הוא אחד מעמודי התווך

$DN2$שהבחינו$DN2$ושאלו אות־ אם הכל בסדר״.
חינו
אתה

חושב

במטבח

החיים

כשכל

"היום אני מאושר .אובל הכל,
מחדש את הרג־
$TS1$הרגלי$TS1$
הניתוח מאפשר לך ללמוד
לי
$Dהרגלי $DN2$האכילה שלך ,להכיר את הגוף.
הריסטרט
מתחיל בעצם קבלתההחלטה .אני לא חושש
משינוי .החיים עבורי הם סוג של
טיול .סיימתי
הזלילה ,ואני עוברהלאה״.
את פרק

שהוא

להיווצר

פה

שלך על המסעדה ,ויש שף בפועל.

של

״הלל

מסתובב

ואני יצרנו ביחד את

התפריט,

ובמשך

שנה וחצי עשינו ניסיונות לסנתז בין
$TS1$העולם$TS1$
העו־

שם״ ,הוא אומר.
$TS1$בגלגול$TS1$
בגל־
״לדעתי ,הייתי טמפלר
לם
$DN2$העולם$DN2$
בלונדון,
הקולינרי ששנינו אוהבים .יינו
$בגלגול $DN2$הקודם".שמואלי גייס משקיעים ,בהם את
גול
באיטליה ,בוינה .הלל היה בהשתלמות בחווה
יונתן
אנשי
הקרובים,
חבריו
ועירית
העסקים
אורגנית באפ־סט־יטניו־יורק .מסע של חיפוש
קולבר ואת היזםהקולינרי רהרברט סמואל״
כדי לחבר אתהעולם עם הד־־אן־אי־שלנו".
של יונתן רושפלד) יאיר בקייר ,ויחד יצאו
דרך ארוכה עשה שמואלי עד שנחת בחלל
לדרך .כבר ארבע שנים שהם עובדים על הפ־
$TS1$הפרויקט$TS1$
המרווח של מסעדתו החדשה,
$DN2$הפרויקט $DN2$הזה,ולצרכיו אף הקימו חווה אורגנית
רויקט
ששימש בעבר
מרתף
ליישון יינות ,ולאחר קום המדינה הוסב
לאספקת פירות וירקותלמסעדה.
למשכנו של המדפיס הממשלתי,כולל מכונת
נשמעה לא מעט ביקורת גגד עיריית תל־
$TS1$תלאביב$TS1$

אביב
$DN2$תלאביב $DN2$על

שלמגדלי

כך

היסטורי

שהפכה אזור

לשמורה

יוקרה והגויות מותגיב.

״זה דמיוני לחשוב שעיריית תל־אביב
מיליונים את
במיליונים על גבי
תשפץ
לעירייה .יש כשרונה
הזה .אלו סכומים שאין
 37מבנים בשטח של עשרות דונמים .זה כמו
משרד הביטחון
לבנות יישוב חדש .עד היום
במתחם ,והמבנים ה־ו חסומים
וצה״ל ישבו
לציבור .עכשיו הציבוריוכל
ליהנות ממנו״.
מאליו .חברת
הצעד של שמואלי לא מובן
$TS1$בי„$TS1$
בי־
ושוק
הקייטרינג שלו משגשגת,
המסעדות
המתחם

שראל

$DN2בי„$DN2$

■£

מתעתע מאוד.

רק

בחודשים

"לפני
הוא

מסביר את

מי שפתח לו את הדלתלעולם האירועים
הנוצצים היה מ־יקל שטרן,אמרגךהעל של
מסיבות עשיריישראל.לפני כן הספיקשמואלי
ללמוד טבחותבמלונות דן רפאריחה גדולה
עבור ההוריםשלי .מ־ שעברו אז כטבחים היו
חלכאים ונדכאים שעבדו שבוע־שבוע בצבא״)
ולעבוד במסעדה ,אךבגיל  24נמאס לו לבשל
במטבחים של אחרים והוא חברלשטרן .בניגוד
לשותפו ,שבא מבית עשיר (אמו של שטרן היא
נצר למשפחת סר אי־ז־ק
וולפסון,פילנתרופ

יהודי בריטי) ,שמואל־ גדל

האחרונים

נפתחובתל־אביב יותר מ־  20מסעדות
חמש שנים

דפוס וכספת ענקית.

ברמת־חן.עבורו,הלקוחות
לגמרי״,
״המפגש עם עש־ר־ הארץב־לבל אותי
הוא מספר.
״עולם שלא ידעתישקיים״.

חדשות.

״אמרתי

לאשתי זוהר ,אני רוצה מסעדה .אני חושב שאין

or

הערכה לשפים של קייטרינג ,ובא ל־ שיידעו

;£

י.
,-

מכוכב אחר.

נסחפת?

'באתי מבית שלא
התלהבתי .למרות שלא

היה בו.

כשראיתי כסף,

ה־ה לי

מה אנחנועושים״.
ריאלטי־אוכליכוללהביא
גם
השתתפת־ בתוכנית ׳קרב
״הייתי חלק מזה,
הפלאפונים
הראשונים בישראל .נסעתי בש־
$TS1$בשכונה$TS1$
כונה
$DN2$בשכונה$DN2$
והרגשת־ מלך מלכיהמלכים .עם הזמן
סכינים׳ .תכניות כאלה מגבירות את המודעות
של הצופיםלנושאהאוכל ,אבל עושות שירות
הבנתי שזה לא אני .היום אני מבין למה שפים
מסתחררים מהכסף״.
לא טוב בנוגע לתפקיד השף .כל מי שהגיע
צעירים
הכרה ציבורית.

י.

במשפחה צנועה

נראו

הרגשת־ שלא מכיריםאותי״,

התשוקה לחדרמשלו.

איך חיה לעבוד עפ שטרן?

מכונית פורר ספורט,

כסף ,קניתי

שהותקן בה אחד מ־ 300

היו לו עכבות .במסיבהלי־
$TS1$לילדה$TS1$

"האיש גאון .לא
לדה
$DN2$לילדה$DN2$
בובות של קופים ורודים על המזנונים .אבל
לניו־יורק,
לא ־דענולנהל .אחר־שמייקל עזב
שאוהבת צבע ורוד

"התחלתי לעשות
יות בשווקים ולבשל

נשארתי עם

חברת

וקופים,מייקל

אירגן

הקייטרינג וזוהר ואני הק־
$TS1$הקמנו$TS1$

מנו
$DN2$הקמנו $DN2$אותה מחדש".

במשך שניםאופלאירועים ,ובעיקר
חיה

רק

מה

שיש בעונה.

פתאום

אתה

שהאוכל

יותר

רואה

שפ נרדף למזון חפר

"בשנות

אובל

ה־ 70

בית־

השראה.

וה־ 80

משודרג:

בקייטרינג

הגישו

בצקעלים ממולא בקור־
$TS1$בקורקבנם;$TS1$

קבנ־ם;
$DN2$בקורקבנם; $DN2$רבע עוף אולשון עם

טעים.

חתונות,

פטריות מקופסה.

אז לא
תבלין״.
לפלסעינים יש פור
עשב־
אפשר להמריא משם?
איד
באמת
ע!קיעלינו .הם
״הולכים על קונספט :אוכל פשוט ,אבל
מוצג בצורהמדליקה .פטה כבדי עוף עצום על
מחוברים לאדמה .שמו
מאליו ,אבל אז,
השולחן .היום זה נשמע מובן
וית ,עלי בר .זה
מי שםאוכל עלשולחנות? או שוקיים של טלה
וו השליחות שלי כשף,
אלונקות ,שאותן המלצרים נו־
$TS1$נושאים$TS1$
שמוגשות על
שאים
$DN2$נושאים $DN2$באולם ופורמים מול האורחים .האנשים
היו

בשווקים עגבניות שרי,

אספרגוס־ם,

הבאלדי.

זו הציונות שלי״

נעמדו פעור־ פה ,חשבו

חלוציות היא לפעמים

שנחתת־ ממאדים״.
מתכון

להתאבדות

עסקית?

לזוג.
״עשיתי חתונה

מצד אהד ,אחד מבכי־
$TS1$מבכירי$TS1$

רי
$DN2$מבכירי$DN2$ההיי־טק; מצד שני ,מכובד־ העדה

הפרסית.

ההי־־טק רצה חתונה סביבסלמון וחצ־ מהקהל
מאושר.
נפל
פתאום נכנסו למטבח בנ־ המ־
$TS1$המשפחה$TS1$
שפחה
׳אובל,
$DN2$המשפחה $DN2$הפרסיתוהתחילולצעוק
עלי־:
אוכל .איפה
האוכל?׳ הלכו לכלה וצעקו:׳אין
פה מהלאכול! מה זה חתונהבל־אורז?׳״
מתפוצץ?
ואז אתה לא
ממציא את
שאתה
״בגיל צעיר אתה חושב
הגלגל .כולם אפסים ,לא מביניםבאוכל ,והם
על הזין שלך .כשאתה מקים עסק שצריךלכל־
$TS1$לכלכל$TS1$
כל
$DN2$לכלכל $DN2$אותו ,אתה מבין שזה אחרת".
טעימות מ״קלארו",

מימין:

טבולה

אינטיאק

ופריקי ,חלל

המסעדה

וטורטליני

ברוח
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