
 שיעור עוד לשרוד כדי משביע כריך או חזק קפה כמו אין
 ברחבי לימוד מוסדות בשמונה בדקנו • באוניברסיטה משעמם

מהבית אוכל להביא לא משתלם הכי איפה הארץ
רכטמן־שלו ענבל

מהבית". אוכל אביא השנה
 בכל לעצמי שהבטחתי מה זה

 הלימודים שנת שנפתחה פעם
עמ עוד בהתחלה האקדמית.

 הייתי ללימודים עבודה ובין בהבטחה דתי
תב כמה השכורה בדירתי להכין מצליחה

 פלסטיק קופסת לתוך נכנסים שהיו שילים
לתיק. היישר ומשם

 התחלפו המתכונים מאוד מהר אבל
 ומלאי תירס ושניצל קטשופ עם בפסטה

 לנעול החליטה אמא כי אזל הקופסאות
לג מחשש בבית המגירה את בשלשלאות

 היא הקפיטריה הבנתי: ואז בסופ״ש. ניבות
 בלי כי הסטודנט של ביותר הטובה ידידתו

 בשלוף נדיב וסנח־ו־יץ׳ גדול הפוך של כוס
 ואין לאפס שואפות שלנו הריכוז יכולות

 של ומשעמם רצוף שיעור שנשרוד סיכוי
ואינטלקטואליים". היסטוריים "מקורות
ול סטודנט, להיות זול לא כידוע, אבל

 אידיאלי. פתרון לא זה אוכל יום כל קנות
שמ מוצרים יש הלימוד מוסדות במרבית

 אך הסטודנטים אגודת ידי על מפוקח חירם
מס או פעולה משתפים הזכיינים כל לא

 בזול. ומשביעים איכותיים מוצרים פקים
 הכלכלי בנטל לעמוד גם מצליחים איך אז

הקפיט מתענוגות פעם מדי ליהנות וגם
 מוסדות בשמונה בדקנו שפוי? במחיר ריה

 מציע ומי קפה לקנות זול הכי איפה לימוד
טעים. הכי הכריך את

תזי־אבי־ב אוניברסיסת
 אוניברסיטת לקפיטריות, שקשור במה

 הבלתי־מו־ האפשרויות ארץ היא תל־אביב
הסטודנ של נפשם חשקה אם גם גבלות.

 בעשר פרגית בשיפודי או חומוס במנת טים
 מבוקשם. את למצוא יתקשו לא הם בבוקר
כושר. למכון בצד כסף להשאיר מומלץ

 ומזון שתייה לממכר מכונות לחסוך? רוצים
 לרכוש ותוכלו בקמפוס פינה בכל פזורות

 פחות שקלים בשני קלה שתייה בקבוק בהן
הסמוכה. בקפיטריה מאשר

 קפיטריה ס.ש.ק, בקפה ביקרנו תחילה
 נפתלי. בבניין 1 מינוס בקומה שממוקמת

 של המרתף בקומת נמצאת שהיא למרות
 באוניברסיטה, ישנים הכי הבניינים אחד

 תוכלו שם בחוץ, שולחנות עם חצר לה יש
 כאן יש השיעורים. בין שמש קצת לתפוס
 מפוקח במחיר כריכים של מאוד דל מבחר

 או טונה ביצים, סלט עם שקלים, 6.5 של
 לרכוש תוכלו רגיל הפוך צהובה. גבינה
 יעלה גדול שקלים, 6.5 של מפוקח במחיר

 10 יעלה בסיסי חביתה כריך שקל. 11
 כמו מפנקים, יותר כריכים ועל שקלים
 מפוקח טוסט כפול. תשלמו צפתית, בייגל

 13.20 יעלה וזיתים עגבנייה גבינה, עם
 פטריות או בצל תוסיפו אם אך בלבד, שקל

שקל. 23ל־ מחירו יקפוץ
מס וחם איכותי הקפה הטעם, מבחינת

 שלם. שיעור במשך להחזיק כדי פיק
 הוא במיוחד. מלהיב לא לעומתו הכריך
ומ חסה וכולל מלבנית בלחמניה מגיע

 וגבינה שמנמנה חביתה עייפים, לפפון
 כן, - משביע באמצע. רק אותה שמרהו

פחות. - טעים
ולטריות: למחיר לשירות, הכולל הציון

 קונים: אתם מה לב שימו אך רחב המגוון .6
ביוקר. לכם יעלה בפיקוח שלא מה

במ ירוקים עלים לקפיטריית המשכנו
 הקפיטריה שרת. שבבניין ההסעדה רכז

 ומחניק רועש הסערה במרכז ממוקמת
 ולהמשיך לקנות עדיף טיגון, של מריחות

 18ב־ למצוא תוכלו כריכים למדשאות.
 11 וגדול שקלים 8 יעלה רגיל הפוך שקל.
23ב־ וכריך רגיל הפוך של דיל יש שקל.

 של בדוכן הכיס? את לקרוע רוצים לא שקל.
 שקלים. 4.5ב־ הפוך יש ממול מקדונלד׳ס

 מגיע הוא טעים. הכי היה החביתה כריך
 וירקות. פסטו רוטב עם איכותית בלחמנייה

 .6 ולטריות: למחיר לשירות, הכולל הציון
 והמחיר מבאס המיקום אבל מצוין הטעם

יקר.

הבינתחומי המרכז
הקפי כל את מפעיל אחד זכיין רק
 קרנף קפיטריית המכללה. ברחבי טריות

 ומציעה לתקשורת החוג ליד ממוקמת
 שבה ופיצוצייה סלטים חמות, ארוחות

 יש וממתקים. סיגריות לקנות תוכלו
 נקי גדול, ופנימי חיצוני ישיבה אזור

 למצוא תוכלו האחורית בחצר ומסודר.
 פיקניק. שולחנות ובו ומוצל רחב דק
הכ חינם. אלחוטי אינטרנט אפילו יש

 בוטנים מחמאת החל מפוקחים, ריכים
 7.5 ויעלו בריאות, כריך ועד ושוקולד
 תוכלו טבעוני אבוקדו כריך שקלים.
 4ב־ מיני כריכי ויש שקלים 10ב־ לרכוש

ולה שקלים 7 עולה רגיל הפוך שקלים.
 אחד. שקל רק להוסיף תצטרכו גדול פוך

 כריך שקלים. 5 תעלה קלה שתייה פחית
 רוקט, עלי ומכיל טרי הצהובה הגבינה

 לא אבל סביר הטעם וזיתים. מלפפונים
 לאכול תשקלו רב. לזמן שישביע בטוח

 בראשונה, ולהתפנק שממול החם במזנון
 שקל. 25ב־ חמות תוספות ושתי עיקרית

 ולטריות: למחיר לשירות, הכולל הציון
 נמכר האוכל הלימוד, לשכר בניגוד .8

כיס. לכל במחירים

הקיבוצים סמינר
 ולהרגיש תל־אביב בלב להיות נחמד
כיאה לאוכל, הנוגע בכל אך בקיבוץ,

 הקפיטריה אחד. "כלבו" רק יש לקיבוץ,
 ונקראת במכללה מרכזי במיקום ממוקמת

 7 יעלה פושר) רגיל(הגיע הפוך לוי׳ס. קפה
 תוכלו שקלים 5 של מפוקח ובמחיר שקלים
 עולה קסטן מלחם כריך "מיני". קפה לקנות

 10ב־ לקנות תוכלו צהובה וטוסט שקלים, 9
למ לשירות, הכולל הציון בלבד. שקלים

 אולי אבל נוחים המחירים .5 ולטריות: חיר
מהבית. באוכל להצטייד מקרה בכל כדאי

בר־איזין אוניברסיסת
הסטו אגודת יזמה שנים כשלוש לפני
 צרכנים חרם בר־אילן באוניברסיטת דנטים

 שנגבו המוצרים מחירי את להוזיל במטרה
 מאז פיקוח. ללא בקפיטריות מהסטודנטים

 והקפיטריות הסטודנטים אגודת גיבשו
 מוצרים עם חברתיים תפריטים המובילות

 1 לשער מחוץ במיוחד: לחסכנים מוזלים.
קופיקס. רשת של סניף יש באוניברסיטה
בפקול ממוקמת גרג קפה קפיטריית

 ובחוץ בפנים שולחנות יש למשפטים. טה
 לא הפוך קפה ללפטופים. חשמל ונקודות
 8 יעלה והוא החברתי בתפריט תמצאו

 על נס רק כולל שקלים 5ב־ קפה שקלים.
 פחות לא יעלה גדול חביתה וכריך חלב,

 ועשיר משביע בהחלט הכריך שקל. 29מ־
 בשמן טוגנה שהחביתה נראה אך בטעמים

 השקיעו ואפילו חם הגיע הקפה עמוק.
 הכולל הציון המוקצף. בחלב קטן בלב

 מצוין הקפה .6 ולטריות: למחיר לשירות,
 בקצה אור יש אם בשמיים. המחירים אבל

קפיט רוזמרין, בקפה נמצא הוא המנהרה
 שנה 25מ־ למעלה כבר שקיימת קטנה ריה

 שקלים: 5ב־ הכל תמצאו כאן הסגל. בבניין
 וקפה. קלה שתייה קישים, כריכים, סלטים,
 לבן. או חום מלחם כריכים לבחור תוכלו
פטרוזיליה, וכולל טרי טונה הסלט כריך
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ארוחת

סלטיסטם,
ונזעדןים

חסהמזיקההייתהלאובצל.חמוץמלפפון
לקפהשקל15שלבמחיראבלרעננה
להתלונן.מהאיןכריכיםושניהפוך

ולטריות:למחירלשירות,הכוללהציון
הכל.זההמחירסטודנטכשאתה.9

בן־גוריוןאוניברסיטת
5.80קטןהפוךעלתשלמובקפיטריה

אםוספקחלשיהיההואאבלשקלים
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והעגבהחסהועגבנייה.חסהשימורים,

הספיקהכברהגבינהטריות.נראותנייה
פגםלאזהאבלבלחמנייהמעטלהיספג
ורכה.טרייההשומשוםלחמנייתבטעם.
החביתהבכריךומשביע.טעיםהכלבסך

מהלחמניהחלקהפכוהעגבנייהפרוסות
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העבריתהאוניברסיטה
בפיקוחשקלים5.5יעלהקטןקפוצ׳ינו

גבינהכריךרגיל.מחירשקלים7או
בפיקוחטונהאוצהובהגבינהבולגרית,

גבינהחביתה,בטה׳געלשקל.11יעלה
בדקנושקל.15תשלמונוספיםוטעמים

בוגבינהעםמלאמקמחבלחמניהכריך
טעים,היההואועגבנייה.מלפפוןלגרית,

מילמחירטובהתמורהטריים.מחומרים
לג׳בטהישתדרגשקלים4עודשישקיע

פסטומוצרלה,נתיגבכמויםילוימעם
קשהביצהעםבולגריתגבינהאווירקות,

הקפהמנגד,חביתה.אוזיתיםוממרח
שרוף.לוואיטעםבגללקריבע,כזביא

.8שלנו:הכוללהציון

חיפהאוניברסיטת
לקתוכלואקספרסעליתהקפהבבית

ומאפהקפהשקלים,7.90בקטןהפוךנות
.14.40עולהקטןכריךשקל.14.5יעלה
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הפוךקפהמצאנוגרג,בקפההרחק,לא.8
שקלים.5שלמפוקחבמחירקטן

הטכניון
שק5עולהקטןהפוךשניבקפה

ביבגודלוחביתהגבינהכריךלים.
מושטעים,שקלים.8בנמכרנוני

יותרקטניםכריכיםישומשביע.קע
.9שלנו:הכוללהציוןשקלים.5ב
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