
יוסי

פרטייםצילומים סימוןלימור

אבלכדורגל,ככוכבשעריםלבשלרצהיםמבתחנוכהיוסי
חוליםביתשללשףאותוהפכווהחייםהתאונותהפציעות,

ארדמדלייתעםשבהואאלהבימים‰כזה!(דבריש)כן,
ח"כ,שאףלראותוהתאכזבבגרמניה,השפיםמאולימפיאדת

לא"זה‰התעופהבשדהלוחיכולאמתלהבתכרזהאוצלם
אולימפית?!"מדליהעםהביתהחוזריםישראליםכמהייאמן.

נחתכשבועייםלפני
יםמבתחנוכהיוסיהשף

השפיםמאולימפיאדת
שהתקיימההעולמית

התנוססהצווארושעללמרותבגרמניה.
־עיתואוצלםאףהארד,מדלייתבגאווה

ראשוגםהתעופה,בשדהלוחיכולאנאי
מכובדיםאוהמדינהנשיאהממשלה,

עללברךכדיטלפוןהרימולאאחרים
בישראל.שנחתההאולימפיתהמדליה

ולאבאלאאחדשאףהתאכזבת
התקשר?

־בתחכברהרגשתיבלבהצביטה"את
עלההאיטלקיכשהמתחרהעצמה,רות

וצוותהכסףמדלייתאתלקבללבמה
בהתרגשות.אותוליווהוכתביםצלמים

ייאמן,לאזהואמרתי,עליוהסתכלתי
כדיהשקענוואנרגיותזמןכסף,כמה

חשבוננו,עלוהכלהזה,לרגעלהגיע
הכרהשוםואיןאחד,אףשלתמיכהבלי

ישראליםכמההזו.להצלחהממסדית
אולימפית?!".מדליהעםהביתהחוזרים

הניחהממוסגרתוהתעודההמדליהאת
שלוהפרטייםההישגיםבפינתחנוכה
נוספיםוגביעיםמדליותלצדבבית,

השתתףשבהןרבותבתחרויותזכהבהם
עלהכךאחרהאחרונות.השניםבשש

יוםכמדיונסעהעבודהמדיעלכהרגלו
משמשהואשם'ברזילי',חוליםלבית
החולים.ביתשלהראשיכשף

העולםמלך

למשפחההבכורהבןה־37,בןחנוכה
ים.בבתוגדלנולדנפשות,חמשבת

איתו.הלךהכדורשהלך,מקוםלכל
מספר,הואותזזיתי",שובבילד"הייתי

ברורליהיהכיבלימודיםהשקעתי"לא
־שיצעירמגילכדורגל.שחקןשאהיה
אותיכיוונולשםכיוונתי,לשםחקתי,
־הבהייתיהאנרגיות.כלהופנוולשם
אביבתלבמכבישיחקתיבתחום,טחה
אחרת".אופציהשישחשבתיולא

קרה?ומה
קשהנפצעתי16בגילהתנפץ."החלום
הייתהזאתלשחק.להפסיקונאלצתי

־להשקשהליהיהגדולה.מאודאכזבה
־הסעבורוגםעצמיעבורגםזה,עםלים

עולה".כוכבשלסוגבישראתהביבה,
חלקומנתשהיוהשקט,ואיהתסכול

־מהמהפרידהעםגברוהולדתו,מיום
למדשבההקולנועבמגמתמוריוגרש.

'חלומותבסדרהלתפקידעליוהמליצו
־תלשלבחייהםעסקההסדרהנעורים'.

־"קיבהקולנוע.במגמתי"אכיתהמידי
שלאחיוסי,אתושיחקתיתפקידלתי

הייתיבסדרה.מפתחדמותשהיהג'קי,
נפתחחדשערוץשפתאוםצעירנער

באהאוכלועםלשחקן.והפכתיבפניו
הבמהאתהמצלמה,אתאהבתיהתיאבון.

־שהצעירילדהייתיהלב.תשומתואת

האדירהפוטנציאלאתראתהסביבה
ללמודשאלךברורליהיהבתחום.שלו

כשחקן".קריירהואעשהצבי'ב'בית
וידאוסרטיכמפיקשירתהואבצבא
הסדרה"בגללצה"ל.דוברביחידת
לחופשהיצאתיבצילומים,והצורך

מהצבאי,כטבחוחזרתיתשלוםללא
להמשיךיותרנוחהמסגרתלישאיפשר
שזהאזמושגליהיהלאבסדרה.להופיע

חיי".שללעיסוקיהפוך
המשכתלאלמההשתבש?מהאז

המשחק?בתחום
אותילהנחיתרצהשמישהו"כנראה

העולם,מלךבשיאי,הרגשתילקרקע.
אהובמקובל,מחוזר,הייתייכול.כל

שלושבמשךשודרההסדרהואהוד.
־הצרלערוץכשנמכרהודווקאשנים,

לכוכביםהפכנווכולנווהאוסטרי,פתי
־עבותאונתעברתיאזדווקאממש,של
־ונאלהתרסקושליהפניםבמטבח.דה

בעקבותמאוד.ארוךשיקוםלעבורצתי
שפגםמהנפגע,שליהזיכרוןהפציעה
לשחק".ביכולת
חנוכההביןהתמודדות,תקופתאחרי

שאני"הבנתישחקן.להיותיוכלשלא
טובשאניבמהכרגעלהשקיעצריך

ולקחתבצדהרעשכלאתלעזובבו,
נופלשלינוסףשחלוםההבנהאוויר.

מזהאותישהוציאמהקלה.הייתהלא
המטבח".דווקאהיה

סבתאשלהקוסקוס

תחתטריפוליטאיבביתשגדלכמי
שהואשהתעקשהסבתא,שלהסינר
חנוכההחליטהקוסקוס,אתיפורר
דבר.לשםהצה"ליהמטבחאתלהפוך

מביתשליהחזקיםהילדות"בזיכרונות
מסנןלידה,שרפרףעלעומדאניסבתא,

הייתהסבתאלה.ועוזרהקוסקוסאת
לכלהראשונההכתובתתמידעבורי

הייתההיאלאוכל.רקלאבחיים,דבר
־ודאישהקשבת,אוזןחברה,בשבילי

תמידככזו,משמעותית.מאודמות
בצבא,האוכללגביאיתההתייעצתי

שלחייליםכדיולשיםלעשותכדאימה

מנהשל

קוקוסקרםעםישראליתבוורסיהבורשטמרקואפונהוואסביקרםמצעעלצרובהפלמידהירושלמיארטישוקקרםמצעעלבקרפילה
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טעים".ויותרטוביותריהיה
כשףשירתהואשניםכארבעלפניעד
שלשף"הייתימרכז.בפיקודצבאי

שמניגדינווה,יאיראלופים,שלושה
לבשללומדאתהבצבאמזרחי.ואבי

גדולמאודמבחרועםגדולותבכמויות
חומרים".של

בלוףמסתכםלאבצבאהאוכל
משימורים?
שלהימיםלאזההשתנתה,"התקופה

משקיעהלוגיסטיקהחילצה"לי.לוף
למטבחיםהנוגעבכלמשאביםהמון

חממההואהצבאטבחים.ולהכשרת
־באגםבתחוםלעסוקשרוציםלאנשים
בחילותקורהמהיודעלאאניזרחות.

שרציתידברכלאצלנואבלאחרים,
תקציביםלינתנועשיתי.-לעשות
מיוחדותקציבפעילמטבחלהרים

ברמהמושקעאוכלעםלאירועים
השובעעלשאמוןהאישהייתיגבוהה.

־טוהכיהמבקריםהיוהםהחיילים,של
המטבחסודותאתלמדתישםשלי.בים
הלקוחותהיוהחייליםשיש.כמוסיםהכי
אתהלהםכשטעיםשיש.קשוחיםהכי
יודע".גםאתהטעיםוכשלאיודע

כששלפנייצאהואהראשונהלתחרות
נבחרתעםנסיעהלפני"הייתישנים.
בטורקיהלתחרותהישראליתהשפים

־המנפטרה.שלישסבתאליכשהודיעו
־הששלאמשהוזהאותי.ריסקשלהוות

שלי,והמנטורהשףהיום.עדאיתולמתי
דחפומשפחתיובניגרושתישוורץ,חי

שלמותהלמרותלתחרותללכתאותי
בחייהראשונהלתחרותהגעתיסבתא.
בשבילה.זהאתעושהשאניוידעתי
־הראהמדליהזוארד,במדלייתזכיתי
סבתא".שלוהיאבתחרויותשלישונה

התיאבוןאתלחנוכהפתחהההצלחה
־ולפנוספותעולמיותמדליותלקטוף

לביןביןהקולינריים.כישוריואתתח
כשףושימשאדרתשאולאצלעבדהוא

ליהיה"תמידג'פניקה.רשתשלראשי
־הטבכלהמטבחים,בכללגעתחשוב
להכירצריךטובששףיודעאניעמים,
שניםכארבעלפניהמטבחים.מגווןאת

באולםכשףעבדתימקבע,השתחררתי
בין'בראשית'.במלוןכךואחראירועים

התגרשתי".וגםתאומותלינולדולבין
משלך?מסעדהפתיחתעםמה
הרצון,ולמרותוהולך,שבאחלום"זה
־במקוהעבודהכרוך.זהבמהיודעאני
־השבאיזולהביןליגרמהגדוליםמות
מסעדהשלפתיחהכרוכהכלכליתקעה
מיכלהיוםומסוכן.נפיץזהכמהועד

־מללחתוךויודעסכיןבידשמחזיק
־מסלפתוחיכולשהואמשוכנעפפון
לבקריםחדשותנפתחותמסעדותעדה.

החייםכילמה?נסגרות.נשימהובאותה
להחזיקכדיריאליטי.לאזההאמיתיים
והמוןידעשם,לצבורצריךאתהמסעדה
יקר".עסקזהאוכלסבלנות.

ביוםמנותאלפיים

־הראלשףחנוכההפךכשנהלפני
באשקלון.'ברזילי'חוליםביתשלשי

־שאנמהאתלשנותהזדמנות"ראיתי
חוליםביתשלאוכלעלחושביםשים

מזהנופלשלאלכזההמטבחאתולהפוך
כוכבים".חמישהמלוןשל

זה?אתעושיםאיך
־ומשדחדשתפריטיוצריםכל"קודם
מתחילהכללמעשה,המטבח.אתרגים

נותןלוי,חזיהחולים,ביתמנהלמהראש.
להפוךהדרושיםהאמצעיםכלאתלי

התפיסההיום.שהואלמההמטבחאת
נפרדבלתיחלקהואשאוכלאומרתשלו

־לערקצריךחסר,לאאוכלמהתרופה.
אותו.לאכולכיףשיהיהכזהאותושות
שמונהתפריטים,סוגישישהלנויש

בכלשמבשליםצוות,אנשיו־55טבחים
בזה,מסתפקלאאנימנות.2,000יום

אםחושבים.החוליםמהלדעתליחשוב
בעיהלושישמסוימתבמחלקהחולהיש
אניאחר,משהושרוצהאוהאוכל,עם

מהלהביןכדיאישיבאופןאליוניגש
־ירגישאנשיםהיאהמטרהצריך.הוא
שכיףמקוםלאזהחוליםביתבבית.שו

בכךישטוב,כשהאוכלאבלבו,להיות
נחמה".שלתחושה
אוכלעלהמחשבההאנשיםרובאצל
־רישלזיכרוןמעוררתחוליםביתשל
מבחילים.חות

מיכלזה.אתשאומריםאוהבלא"אני
אתלטעוםלבואמוזמןזהאתשטוען
שלנו".במטבחהאוכל
שלבריאליטיאותךנפגושמתי

בישול?
־משחמש,סוגשףאנייכול,לא"אני
איןעולמיות,בתחרויותוזוכהתתף
שמיועדותבתוכניותכמונילאדםמקום

־בתוכמאמיןלאגםאנילחובבים.
חייםסיפוריעלשבנויותכאלה,ניות

במוזיקה,ריאליטיכמוזהורייטינג.
לאאחדאףכךואחרלרגעכוכבאתה
לאקשה,בעבודהמאמיןאניאותך.זוכר

אוהבאניזהבגללתהילה.שלבדקות
שממלאותהבישול,בתחרויותלהשתתף
־להומביאותעצמיסיפוקשלבתחושה

עולמית".כרה
כאמור,שנערכה,האחרונהלתחרות
מישראל,שפיםארבעהיצאובגרמניה,
"ההכנותשוורץ.חיהקפטןשלבניצוחו
מספרחודשים",ארבעהנערכולתחרות
התרוצצנוואנישוורץ"במהלכםחנוכה,

החומרים,המנות,בבחירתוהתחבטנו
עשינוזהכלאתוהטעימות.ההכנות

זמננוחשבוןועלמממןגורםאףבלי
בממוצעישנועצמהבתחרותהחופשי.
ימיםשמונהבמהלךבלילה,שעותארבע

שבעלהכיןנדרשנומאוד.אינטנסיביים
אחדטאפאסים,סוגישניהכוללותמנות
וקינוחים.עיקריותמנותקר,ואחדחם

שבהבקטגוריהמתחרים44עלגברנו
אתשכוללת–קולינריהארט-זכינו
גדול".היההאושרהעיצוב.ואתהטעם
הזוכה?המנההצטיינהבמה

ירקותעםלארץ,המנותאת"התאמנו
כולםארצישראליים.וטעמיםשורש

־התמקאנחנוהצלחות,ביופיהתמקדו
מהיםפלמידהדגעםבישראליות,דנו

כמוחזיר,פילהולאבקר,ופילההתיכון
המתחרות".המשלחות

הביתה?חזרתםפרסאיזהעם
־בינהכרהישאבלפרסים,"אין

ותעודה".מדליהלאומית,
הבא?היעדמה

שתתקייםלשפיםהעולם"אליפות
הרמהזובלוקסמבורג.שנתייםבעוד
לחזורמתכווןואניבעולם,גבוהההכי
מדליה".עם

לתחרות"ההכנות
חודשים,ארבעהנערכו

התחבטנובמהלכם
המנות,בבחירת

ההכנותהחומרים,
זהכלאתוהטעימות.

מממןגורםאףבליעשינו
החופשי.זמננוחשבוןועל

ישנועצמהבתחרות
שעותארבעבממוצע
שמונהבמהלךבלילה,
מאוד"אינטנסיבייםימים

ייאמןלא"זה
זמןכסף,כמה
השקענוואנרגיות

לרגעלהגיעכדי
חנוכהיוסיהזה".

אולימפי.בישול
המנצחותהמנות

ושוורץחנוכהשל

בטטהקרםמצעעלבפיצוחיםעטוףבקרפילהיםופירותזעפרןבוייבז,מרקשדהותותמנגושלקוויאר
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יוסי

פרטייםצילומים סימוןלימור

אבלכדורגל,ככוכבשעריםלבשלרצהיםמבתחנוכהיוסי
חוליםביתשללשףאותוהפכווהחייםהתאונותהפציעות,

ארדמדלייתעםשבהואאלהבימים‰כזה!(דבריש)כן,
ח"כ,שאףלראותוהתאכזבבגרמניה,השפיםמאולימפיאדת

לא"זה‰התעופהבשדהלוחיכולאמתלהבתכרזהאוצלם
אולימפית?!"מדליהעםהביתהחוזריםישראליםכמהייאמן.

נחתכשבועייםלפני
יםמבתחנוכהיוסיהשף

השפיםמאולימפיאדת
שהתקיימההעולמית

התנוססהצווארושעללמרותבגרמניה.
־עיתואוצלםאףהארד,מדלייתבגאווה

ראשוגםהתעופה,בשדהלוחיכולאנאי
מכובדיםאוהמדינהנשיאהממשלה,

עללברךכדיטלפוןהרימולאאחרים
בישראל.שנחתההאולימפיתהמדליה

ולאבאלאאחדשאףהתאכזבת
התקשר?

־בתחכברהרגשתיבלבהצביטה"את
עלההאיטלקיכשהמתחרהעצמה,רות

וצוותהכסףמדלייתאתלקבללבמה
בהתרגשות.אותוליווהוכתביםצלמים

ייאמן,לאזהואמרתי,עליוהסתכלתי
כדיהשקענוואנרגיותזמןכסף,כמה

חשבוננו,עלוהכלהזה,לרגעלהגיע
הכרהשוםואיןאחד,אףשלתמיכהבלי

ישראליםכמההזו.להצלחהממסדית
אולימפית?!".מדליהעםהביתהחוזרים

הניחהממוסגרתוהתעודההמדליהאת
שלוהפרטייםההישגיםבפינתחנוכה
נוספיםוגביעיםמדליותלצדבבית,

השתתףשבהןרבותבתחרויותזכהבהם
עלהכךאחרהאחרונות.השניםבשש

יוםכמדיונסעהעבודהמדיעלכהרגלו
משמשהואשם'ברזילי',חוליםלבית
החולים.ביתשלהראשיכשף

העולםמלך

למשפחההבכורהבןה־37,בןחנוכה
ים.בבתוגדלנולדנפשות,חמשבת

איתו.הלךהכדורשהלך,מקוםלכל
מספר,הואותזזיתי",שובבילד"הייתי

ברורליהיהכיבלימודיםהשקעתי"לא
־שיצעירמגילכדורגל.שחקןשאהיה
אותיכיוונולשםכיוונתי,לשםחקתי,
־הבהייתיהאנרגיות.כלהופנוולשם
אביבתלבמכבישיחקתיבתחום,טחה
אחרת".אופציהשישחשבתיולא

קרה?ומה
קשהנפצעתי16בגילהתנפץ."החלום
הייתהזאתלשחק.להפסיקונאלצתי

־להשקשהליהיהגדולה.מאודאכזבה
־הסעבורוגםעצמיעבורגםזה,עםלים

עולה".כוכבשלסוגבישראתהביבה,
חלקומנתשהיוהשקט,ואיהתסכול

־מהמהפרידהעםגברוהולדתו,מיום
למדשבההקולנועבמגמתמוריוגרש.

'חלומותבסדרהלתפקידעליוהמליצו
־תלשלבחייהםעסקההסדרהנעורים'.

־"קיבהקולנוע.במגמתי"אכיתהמידי
שלאחיוסי,אתושיחקתיתפקידלתי
הייתיבסדרה.מפתחדמותשהיהג'קי,
נפתחחדשערוץשפתאוםצעירנער

באהאוכלועםלשחקן.והפכתיבפניו
הבמהאתהמצלמה,אתאהבתיהתיאבון.

־שהצעירילדהייתיהלב.תשומתואת

האדירהפוטנציאלאתראתהסביבה
ללמודשאלךברורליהיהבתחום.שלו

כשחקן".קריירהואעשהצבי'ב'בית
וידאוסרטיכמפיקשירתהואבצבא
הסדרה"בגללצה"ל.דוברביחידת
לחופשהיצאתיבצילומים,והצורך

מהצבאי,כטבחוחזרתיתשלוםללא
להמשיךיותרנוחהמסגרתלישאיפשר

שזהאזמושגליהיהלאבסדרה.להופיע
חיי".שללעיסוקיהפוך

המשכתלאלמההשתבש?מהאז
המשחק?בתחום

אותילהנחיתרצהשמישהו"כנראה
העולם,מלךבשיאי,הרגשתילקרקע.

אהובמקובל,מחוזר,הייתייכול.כל
שלושבמשךשודרההסדרהואהוד.
־הצרלערוץכשנמכרהודווקאשנים,

לכוכביםהפכנווכולנווהאוסטרי,פתי
־עבותאונתעברתיאזדווקאממש,של
־ונאלהתרסקושליהפניםבמטבח.דה

בעקבותמאוד.ארוךשיקוםלעבורצתי
שפגםמהנפגע,שליהזיכרוןהפציעה
לשחק".ביכולת
חנוכההביןהתמודדות,תקופתאחרי

שאני"הבנתישחקן.להיותיוכלשלא
טובשאניבמהכרגעלהשקיעצריך

ולקחתבצדהרעשכלאתלעזובבו,
נופלשלינוסףשחלוםההבנהאוויר.

מזהאותישהוציאמהקלה.הייתהלא
המטבח".דווקאהיה

סבתאשלהקוסקוס

תחתטריפוליטאיבביתשגדלכמי
שהואשהתעקשהסבתא,שלהסינר
חנוכההחליטהקוסקוס,אתיפורר
דבר.לשםהצה"ליהמטבחאתלהפוך

מביתשליהחזקיםהילדות"בזיכרונות
מסנןלידה,שרפרףעלעומדאניסבתא,

הייתהסבתאלה.ועוזרהקוסקוסאת
לכלהראשונההכתובתתמידעבורי

הייתההיאלאוכל.רקלאבחיים,דבר
־ודאישהקשבת,אוזןחברה,בשבילי

תמידככזו,משמעותית.מאודמות
בצבא,האוכללגביאיתההתייעצתי

שלחייליםכדיולשיםלעשותכדאימה

מנהשל

קוקוסקרםעםישראליתבוורסיהבורשטמרקואפונהוואסביקרםמצעעלצרובהפלמידהירושלמיארטישוקקרםמצעעלבקרפילה
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טעים".ויותרטוביותריהיה
כשףשירתהואשניםכארבעלפניעד
שלשף"הייתימרכז.בפיקודצבאי

שמניגדינווה,יאיראלופים,שלושה
לבשללומדאתהבצבאמזרחי.ואבי

גדולמאודמבחרועםגדולותבכמויות
חומרים".של

בלוףמסתכםלאבצבאהאוכל
משימורים?
שלהימיםלאזההשתנתה,"התקופה

משקיעהלוגיסטיקהחילצה"לי.לוף
למטבחיםהנוגעבכלמשאביםהמון

חממההואהצבאטבחים.ולהכשרת
־באגםבתחוםלעסוקשרוציםלאנשים
בחילותקורהמהיודעלאאניזרחות.

שרציתידברכלאצלנואבלאחרים,
תקציביםלינתנועשיתי.-לעשות
מיוחדותקציבפעילמטבחלהרים

ברמהמושקעאוכלעםלאירועים
השובעעלשאמוןהאישהייתיגבוהה.

־טוהכיהמבקריםהיוהםהחיילים,של
המטבחסודותאתלמדתישםשלי.בים
הלקוחותהיוהחייליםשיש.כמוסיםהכי
אתהלהםכשטעיםשיש.קשוחיםהכי
יודע".גםאתהטעיםוכשלאיודע

כששלפנייצאהואהראשונהלתחרות
נבחרתעםנסיעהלפני"הייתישנים.
בטורקיהלתחרותהישראליתהשפים

־המנפטרה.שלישסבתאליכשהודיעו
־הששלאמשהוזהאותי.ריסקשלהוות

שלי,והמנטורהשףהיום.עדאיתולמתי
דחפומשפחתיובניגרושתישוורץ,חי

שלמותהלמרותלתחרותללכתאותי
בחייהראשונהלתחרותהגעתיסבתא.
בשבילה.זהאתעושהשאניוידעתי
־הראהמדליהזוארד,במדלייתזכיתי
סבתא".שלוהיאבתחרויותשלישונה

התיאבוןאתלחנוכהפתחהההצלחה
־ולפנוספותעולמיותמדליותלקטוף

לביןביןהקולינריים.כישוריואתתח
כשףושימשאדרתשאולאצלעבדהוא

ליהיה"תמידג'פניקה.רשתשלראשי
־הטבכלהמטבחים,בכללגעתחשוב
להכירצריךטובששףיודעאניעמים,

שניםכארבעלפניהמטבחים.מגווןאת
באולםכשףעבדתימקבע,השתחררתי

בין'בראשית'.במלוןכךואחראירועים
התגרשתי".וגםתאומותלינולדולבין
משלך?מסעדהפתיחתעםמה
הרצון,ולמרותוהולך,שבאחלום"זה
־במקוהעבודהכרוך.זהבמהיודעאני
־השבאיזולהביןליגרמהגדוליםמות
מסעדהשלפתיחהכרוכהכלכליתקעה
מיכלהיוםומסוכן.נפיץזהכמהועד

־מללחתוךויודעסכיןבידשמחזיק
־מסלפתוחיכולשהואמשוכנעפפון
לבקריםחדשותנפתחותמסעדותעדה.

החייםכילמה?נסגרות.נשימהובאותה
להחזיקכדיריאליטי.לאזההאמיתיים
והמוןידעשם,לצבורצריךאתהמסעדה
יקר".עסקזהאוכלסבלנות.

ביוםמנותאלפיים

־הראלשףחנוכההפךכשנהלפני
באשקלון.'ברזילי'חוליםביתשלשי

־שאנמהאתלשנותהזדמנות"ראיתי
חוליםביתשלאוכלעלחושביםשים

מזהנופלשלאלכזההמטבחאתולהפוך
כוכבים".חמישהמלוןשל

זה?אתעושיםאיך
־ומשדחדשתפריטיוצריםכל"קודם
מתחילהכללמעשה,המטבח.אתרגים

נותןלוי,חזיהחולים,ביתמנהלמהראש.
להפוךהדרושיםהאמצעיםכלאתלי

התפיסההיום.שהואלמההמטבחאת
נפרדבלתיחלקהואשאוכלאומרתשלו

־לערקצריךחסר,לאאוכלמהתרופה.
אותו.לאכולכיףשיהיהכזהאותושות
שמונהתפריטים,סוגישישהלנויש

בכלשמבשליםצוות,אנשיו־55טבחים
בזה,מסתפקלאאנימנות.2,000יום

אםחושבים.החוליםמהלדעתליחשוב
בעיהלושישמסוימתבמחלקהחולהיש
אניאחר,משהושרוצהאוהאוכל,עם

מהלהביןכדיאישיבאופןאליוניגש
־ירגישאנשיםהיאהמטרהצריך.הוא
שכיףמקוםלאזהחוליםביתבבית.שו

בכךישטוב,כשהאוכלאבלבו,להיות
נחמה".שלתחושה
אוכלעלהמחשבההאנשיםרובאצל
־רישלזיכרוןמעוררתחוליםביתשל
מבחילים.חות

מיכלזה.אתשאומריםאוהבלא"אני
אתלטעוםלבואמוזמןזהאתשטוען
שלנו".במטבחהאוכל
שלבריאליטיאותךנפגושמתי

בישול?
־משחמש,סוגשףאנייכול,לא"אני
איןעולמיות,בתחרויותוזוכהתתף
שמיועדותבתוכניותכמונילאדםמקום

־בתוכמאמיןלאגםאנילחובבים.
חייםסיפוריעלשבנויותכאלה,ניות

במוזיקה,ריאליטיכמוזהורייטינג.
לאאחדאףכךואחרלרגעכוכבאתה
לאקשה,בעבודהמאמיןאניאותך.זוכר

אוהבאניזהבגללתהילה.שלבדקות
שממלאותהבישול,בתחרויותלהשתתף
־להומביאותעצמיסיפוקשלבתחושה

עולמית".כרה
כאמור,שנערכה,האחרונהלתחרות
מישראל,שפיםארבעהיצאובגרמניה,
"ההכנותשוורץ.חיהקפטןשלבניצוחו
מספרחודשים",ארבעהנערכולתחרות
התרוצצנוואנישוורץ"במהלכםחנוכה,

החומרים,המנות,בבחירתוהתחבטנו
עשינוזהכלאתוהטעימות.ההכנות

זמננוחשבוןועלמממןגורםאףבלי
בממוצעישנועצמהבתחרותהחופשי.
ימיםשמונהבמהלךבלילה,שעותארבע

שבעלהכיןנדרשנומאוד.אינטנסיביים
אחדטאפאסים,סוגישניהכוללותמנות
וקינוחים.עיקריותמנותקר,ואחדחם

שבהבקטגוריהמתחרים44עלגברנו
אתשכוללת–קולינריהארט-זכינו
גדול".היההאושרהעיצוב.ואתהטעם
הזוכה?המנההצטיינהבמה

ירקותעםלארץ,המנותאת"התאמנו
כולםארצישראליים.וטעמיםשורש

־התמקאנחנוהצלחות,ביופיהתמקדו
מהיםפלמידהדגעםבישראליות,דנו

כמוחזיר,פילהולאבקר,ופילההתיכון
המתחרות".המשלחות

הביתה?חזרתםפרסאיזהעם
־בינהכרהישאבלפרסים,"אין

ותעודה".מדליהלאומית,
הבא?היעדמה

שתתקייםלשפיםהעולם"אליפות
הרמהזובלוקסמבורג.שנתייםבעוד
לחזורמתכווןואניבעולם,גבוהההכי
מדליה".עם

לתחרות"ההכנות
חודשים,ארבעהנערכו

התחבטנובמהלכם
המנות,בבחירת

ההכנותהחומרים,
זהכלאתוהטעימות.

מממןגורםאףבליעשינו
החופשי.זמננוחשבוןועל

ישנועצמהבתחרות
שעותארבעבממוצע
שמונהבמהלךבלילה,
מאוד"אינטנסיבייםימים

ייאמןלא"זה
זמןכסף,כמה
השקענוואנרגיות

לרגעלהגיעכדי
חנוכהיוסיהזה".

אולימפי.בישול
המנצחותהמנות

ושוורץחנוכהשל

בטטהקרםמצעעלבפיצוחיםעטוףבקרפילהיםופירותזעפרןבוייבז,מרקשדהותותמנגושלקוויאר
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יוסי

פרטייםצילומים סימוןלימור

אבלכדורגל,ככוכבשעריםלבשלרצהיםמבתחנוכהיוסי
חוליםביתשללשףאותוהפכווהחייםהתאונותהפציעות,

ארדמדלייתעםשבהואאלהבימים‰כזה!(דבריש)כן,
ח"כ,שאףלראותוהתאכזבבגרמניה,השפיםמאולימפיאדת

לא"זה‰התעופהבשדהלוחיכולאמתלהבתכרזהאוצלם
אולימפית?!"מדליהעםהביתהחוזריםישראליםכמהייאמן.

נחתכשבועייםלפני
יםמבתחנוכהיוסיהשף

השפיםמאולימפיאדת
שהתקיימההעולמית

התנוססהצווארושעללמרותבגרמניה.
־עיתואוצלםאףהארד,מדלייתבגאווה

ראשוגםהתעופה,בשדהלוחיכולאנאי
מכובדיםאוהמדינהנשיאהממשלה,

עללברךכדיטלפוןהרימולאאחרים
בישראל.שנחתההאולימפיתהמדליה

ולאבאלאאחדשאףהתאכזבת
התקשר?

־בתחכברהרגשתיבלבהצביטה"את
עלההאיטלקיכשהמתחרהעצמה,רות

וצוותהכסףמדלייתאתלקבללבמה
בהתרגשות.אותוליווהוכתביםצלמים

ייאמן,לאזהואמרתי,עליוהסתכלתי
כדיהשקענוואנרגיותזמןכסף,כמה

חשבוננו,עלוהכלהזה,לרגעלהגיע
הכרהשוםואיןאחד,אףשלתמיכהבלי

ישראליםכמההזו.להצלחהממסדית
אולימפית?!".מדליהעםהביתהחוזרים

הניחהממוסגרתוהתעודההמדליהאת
שלוהפרטייםההישגיםבפינתחנוכה
נוספיםוגביעיםמדליותלצדבבית,

השתתףשבהןרבותבתחרויותזכהבהם
עלהכךאחרהאחרונות.השניםבשש

יוםכמדיונסעהעבודהמדיעלכהרגלו
משמשהואשם'ברזילי',חוליםלבית
החולים.ביתשלהראשיכשף

העולםמלך

למשפחההבכורהבןה־37,בןחנוכה
ים.בבתוגדלנולדנפשות,חמשבת

איתו.הלךהכדורשהלך,מקוםלכל
מספר,הואותזזיתי",שובבילד"הייתי

ברורליהיהכיבלימודיםהשקעתי"לא
־שיצעירמגילכדורגל.שחקןשאהיה
אותיכיוונולשםכיוונתי,לשםחקתי,
־הבהייתיהאנרגיות.כלהופנוולשם
אביבתלבמכבישיחקתיבתחום,טחה
אחרת".אופציהשישחשבתיולא

קרה?ומה
קשהנפצעתי16בגילהתנפץ."החלום
הייתהזאתלשחק.להפסיקונאלצתי

־להשקשהליהיהגדולה.מאודאכזבה
־הסעבורוגםעצמיעבורגםזה,עםלים

עולה".כוכבשלסוגבישראתהביבה,
חלקומנתשהיוהשקט,ואיהתסכול

־מהמהפרידהעםגברוהולדתו,מיום
למדשבההקולנועבמגמתמוריוגרש.

'חלומותבסדרהלתפקידעליוהמליצו
־תלשלבחייהםעסקההסדרהנעורים'.

־"קיבהקולנוע.במגמתי"אכיתהמידי
שלאחיוסי,אתושיחקתיתפקידלתי

הייתיבסדרה.מפתחדמותשהיהג'קי,
נפתחחדשערוץשפתאוםצעירנער

באהאוכלועםלשחקן.והפכתיבפניו
הבמהאתהמצלמה,אתאהבתיהתיאבון.

־שהצעירילדהייתיהלב.תשומתואת

האדירהפוטנציאלאתראתהסביבה
ללמודשאלךברורליהיהבתחום.שלו

כשחקן".קריירהואעשהצבי'ב'בית
וידאוסרטיכמפיקשירתהואבצבא
הסדרה"בגללצה"ל.דוברביחידת
לחופשהיצאתיבצילומים,והצורך

מהצבאי,כטבחוחזרתיתשלוםללא
להמשיךיותרנוחהמסגרתלישאיפשר
שזהאזמושגליהיהלאבסדרה.להופיע

חיי".שללעיסוקיהפוך
המשכתלאלמההשתבש?מהאז

המשחק?בתחום
אותילהנחיתרצהשמישהו"כנראה

העולם,מלךבשיאי,הרגשתילקרקע.
אהובמקובל,מחוזר,הייתייכול.כל

שלושבמשךשודרההסדרהואהוד.
־הצרלערוץכשנמכרהודווקאשנים,

לכוכביםהפכנווכולנווהאוסטרי,פתי
־עבותאונתעברתיאזדווקאממש,של
־ונאלהתרסקושליהפניםבמטבח.דה

בעקבותמאוד.ארוךשיקוםלעבורצתי
שפגםמהנפגע,שליהזיכרוןהפציעה
לשחק".ביכולת
חנוכההביןהתמודדות,תקופתאחרי

שאני"הבנתישחקן.להיותיוכלשלא
טובשאניבמהכרגעלהשקיעצריך

ולקחתבצדהרעשכלאתלעזובבו,
נופלשלינוסףשחלוםההבנהאוויר.

מזהאותישהוציאמהקלה.הייתהלא
המטבח".דווקאהיה

סבתאשלהקוסקוס

תחתטריפוליטאיבביתשגדלכמי
שהואשהתעקשהסבתא,שלהסינר
חנוכההחליטהקוסקוס,אתיפורר
דבר.לשםהצה"ליהמטבחאתלהפוך

מביתשליהחזקיםהילדות"בזיכרונות
מסנןלידה,שרפרףעלעומדאניסבתא,

הייתהסבתאלה.ועוזרהקוסקוסאת
לכלהראשונההכתובתתמידעבורי

הייתההיאלאוכל.רקלאבחיים,דבר
־ודאישהקשבת,אוזןחברה,בשבילי

תמידככזו,משמעותית.מאודמות
בצבא,האוכללגביאיתההתייעצתי

שלחייליםכדיולשיםלעשותכדאימה

מנהשל

קוקוסקרםעםישראליתבוורסיהבורשטמרקואפונהוואסביקרםמצעעלצרובהפלמידהירושלמיארטישוקקרםמצעעלבקרפילה
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טעים".ויותרטוביותריהיה
כשףשירתהואשניםכארבעלפניעד
שלשף"הייתימרכז.בפיקודצבאי

שמניגדינווה,יאיראלופים,שלושה
לבשללומדאתהבצבאמזרחי.ואבי

גדולמאודמבחרועםגדולותבכמויות
חומרים".של

בלוףמסתכםלאבצבאהאוכל
משימורים?
שלהימיםלאזההשתנתה,"התקופה

משקיעהלוגיסטיקהחילצה"לי.לוף
למטבחיםהנוגעבכלמשאביםהמון

חממההואהצבאטבחים.ולהכשרת
־באגםבתחוםלעסוקשרוציםלאנשים
בחילותקורהמהיודעלאאניזרחות.

שרציתידברכלאצלנואבלאחרים,
תקציביםלינתנועשיתי.-לעשות
מיוחדותקציבפעילמטבחלהרים

ברמהמושקעאוכלעםלאירועים
השובעעלשאמוןהאישהייתיגבוהה.

־טוהכיהמבקריםהיוהםהחיילים,של
המטבחסודותאתלמדתישםשלי.בים
הלקוחותהיוהחייליםשיש.כמוסיםהכי
אתהלהםכשטעיםשיש.קשוחיםהכי
יודע".גםאתהטעיםוכשלאיודע

כששלפנייצאהואהראשונהלתחרות
נבחרתעםנסיעהלפני"הייתישנים.
בטורקיהלתחרותהישראליתהשפים

־המנפטרה.שלישסבתאליכשהודיעו
־הששלאמשהוזהאותי.ריסקשלהוות

שלי,והמנטורהשףהיום.עדאיתולמתי
דחפומשפחתיובניגרושתישוורץ,חי

שלמותהלמרותלתחרותללכתאותי
בחייהראשונהלתחרותהגעתיסבתא.
בשבילה.זהאתעושהשאניוידעתי
־הראהמדליהזוארד,במדלייתזכיתי
סבתא".שלוהיאבתחרויותשלישונה

התיאבוןאתלחנוכהפתחהההצלחה
־ולפנוספותעולמיותמדליותלקטוף

לביןביןהקולינריים.כישוריואתתח
כשףושימשאדרתשאולאצלעבדהוא

ליהיה"תמידג'פניקה.רשתשלראשי
־הטבכלהמטבחים,בכללגעתחשוב
להכירצריךטובששףיודעאניעמים,

שניםכארבעלפניהמטבחים.מגווןאת
באולםכשףעבדתימקבע,השתחררתי

בין'בראשית'.במלוןכךואחראירועים
התגרשתי".וגםתאומותלינולדולבין
משלך?מסעדהפתיחתעםמה
הרצון,ולמרותוהולך,שבאחלום"זה
־במקוהעבודהכרוך.זהבמהיודעאני
־השבאיזולהביןליגרמהגדוליםמות
מסעדהשלפתיחהכרוכהכלכליתקעה
מיכלהיוםומסוכן.נפיץזהכמהועד

־מללחתוךויודעסכיןבידשמחזיק
־מסלפתוחיכולשהואמשוכנעפפון
לבקריםחדשותנפתחותמסעדותעדה.

החייםכילמה?נסגרות.נשימהובאותה
להחזיקכדיריאליטי.לאזההאמיתיים
והמוןידעשם,לצבורצריךאתהמסעדה
יקר".עסקזהאוכלסבלנות.

ביוםמנותאלפיים

־הראלשףחנוכההפךכשנהלפני
באשקלון.'ברזילי'חוליםביתשלשי

־שאנמהאתלשנותהזדמנות"ראיתי
חוליםביתשלאוכלעלחושביםשים

מזהנופלשלאלכזההמטבחאתולהפוך
כוכבים".חמישהמלוןשל

זה?אתעושיםאיך
־ומשדחדשתפריטיוצריםכל"קודם
מתחילהכללמעשה,המטבח.אתרגים

נותןלוי,חזיהחולים,ביתמנהלמהראש.
להפוךהדרושיםהאמצעיםכלאתלי

התפיסההיום.שהואלמההמטבחאת
נפרדבלתיחלקהואשאוכלאומרתשלו

־לערקצריךחסר,לאאוכלמהתרופה.
אותו.לאכולכיףשיהיהכזהאותושות
שמונהתפריטים,סוגישישהלנויש

בכלשמבשליםצוות,אנשיו־55טבחים
בזה,מסתפקלאאנימנות.2,000יום

אםחושבים.החוליםמהלדעתליחשוב
בעיהלושישמסוימתבמחלקהחולהיש
אניאחר,משהושרוצהאוהאוכל,עם

מהלהביןכדיאישיבאופןאליוניגש
־ירגישאנשיםהיאהמטרהצריך.הוא
שכיףמקוםלאזהחוליםביתבבית.שו

בכךישטוב,כשהאוכלאבלבו,להיות
נחמה".שלתחושה
אוכלעלהמחשבההאנשיםרובאצל
־רישלזיכרוןמעוררתחוליםביתשל
מבחילים.חות

מיכלזה.אתשאומריםאוהבלא"אני
אתלטעוםלבואמוזמןזהאתשטוען
שלנו".במטבחהאוכל
שלבריאליטיאותךנפגושמתי

בישול?
־משחמש,סוגשףאנייכול,לא"אני
איןעולמיות,בתחרויותוזוכהתתף
שמיועדותבתוכניותכמונילאדםמקום

־בתוכמאמיןלאגםאנילחובבים.
חייםסיפוריעלשבנויותכאלה,ניות

במוזיקה,ריאליטיכמוזהורייטינג.
לאאחדאףכךואחרלרגעכוכבאתה
לאקשה,בעבודהמאמיןאניאותך.זוכר

אוהבאניזהבגללתהילה.שלבדקות
שממלאותהבישול,בתחרויותלהשתתף
־להומביאותעצמיסיפוקשלבתחושה

עולמית".כרה
כאמור,שנערכה,האחרונהלתחרות
מישראל,שפיםארבעהיצאובגרמניה,
"ההכנותשוורץ.חיהקפטןשלבניצוחו
מספרחודשים",ארבעהנערכולתחרות
התרוצצנוואנישוורץ"במהלכםחנוכה,

החומרים,המנות,בבחירתוהתחבטנו
עשינוזהכלאתוהטעימות.ההכנות

זמננוחשבוןועלמממןגורםאףבלי
בממוצעישנועצמהבתחרותהחופשי.
ימיםשמונהבמהלךבלילה,שעותארבע

שבעלהכיןנדרשנומאוד.אינטנסיביים
אחדטאפאסים,סוגישניהכוללותמנות
וקינוחים.עיקריותמנותקר,ואחדחם

שבהבקטגוריהמתחרים44עלגברנו
אתשכוללת–קולינריהארט-זכינו
גדול".היההאושרהעיצוב.ואתהטעם
הזוכה?המנההצטיינהבמה

ירקותעםלארץ,המנותאת"התאמנו
כולםארצישראליים.וטעמיםשורש

־התמקאנחנוהצלחות,ביופיהתמקדו
מהיםפלמידהדגעםבישראליות,דנו

כמוחזיר,פילהולאבקר,ופילההתיכון
המתחרות".המשלחות

הביתה?חזרתםפרסאיזהעם
־בינהכרהישאבלפרסים,"אין

ותעודה".מדליהלאומית,
הבא?היעדמה

שתתקייםלשפיםהעולם"אליפות
הרמהזובלוקסמבורג.שנתייםבעוד
לחזורמתכווןואניבעולם,גבוהההכי
מדליה".עם

לתחרות"ההכנות
חודשים,ארבעהנערכו

התחבטנובמהלכם
המנות,בבחירת

ההכנותהחומרים,
זהכלאתוהטעימות.

מממןגורםאףבליעשינו
החופשי.זמננוחשבוןועל

ישנועצמהבתחרות
שעותארבעבממוצע
שמונהבמהלךבלילה,
מאוד"אינטנסיבייםימים

ייאמןלא"זה
זמןכסף,כמה
השקענוואנרגיות

לרגעלהגיעכדי
חנוכהיוסיהזה".

אולימפי.בישול
המנצחותהמנות

ושוורץחנוכהשל

בטטהקרםמצעעלבפיצוחיםעטוףבקרפילהיםופירותזעפרןבוייבז,מרקשדהותותמנגושלקוויאר
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