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THE OATH

| השבועה

 שבכל הזמנים אכבד, כחבר במסדר אבירי הגריל,"אני מתחייב
.את אומנות המטבח ותרבות השולחן
אני נשבע למלא את התחייבויותיי לאחווה ואכבד את אחיי
".החברים במסדר אבירי הגריל

I PLEDGE THAT AS A MEMBER OF THE CHAÎNE DES RÔTISSEURS
I WILL AT ALL TIMES HONOUR THE ART OF CUISINE AND THE CULTURE OF THE TABLE.
I PLEDGE TO ALWAYS FULFIL MY OBLIGATIONS OF FRATERNITY
AND OF RESPECT FOR MY FELLOW MEMBERS OF THE CHAÎNE DES RÔTISSEURS.

EN MA QUALITE DE MEMBRE DE LA CHAÎNE DES RÔTISSEURS
JE FAIS LE SERMENT DE TOUJOURS HONORER L’ART DE LA CUISINE ET LA CULTURE DE LA TABLE.
JE FAIS LE SERMENT DE TOUJOURS HONORER MES DEVOIRS DE FRATERNITE ET DE RESPECT
A L’EGARD DE TOUS LES MEMBRES DE LA CHAÎNE DES RÔTISSEURS.
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Greetings from the
International President

ברכת הנשיא העולמי
נשיא המסדר הישראלי ,חברי הנהלת המסדר בישראל,

Bailli Délégué Tal Gal Cohen, Bailliage of Israel Officers
and Members

חברים וחברות יקרים!
זכות גדולה נפלה בחלקי לברך אתכם בפרוש יובל להקמת המסדר בישראל.

!Dear fellow members

החזון של ז'אן וולבי וחבריו מייסדי המסדר הצרפתי באמצע שנות המאה
העשרים התגשם .הם האמינו שהעולם יהיה טוב יותר ,תרבותי יותר ,אנין יותר
ושמח יותר סביב קדירת בישול מהבילה ,ויצרו מודעות וזיקה לאחווה קולינרית
בין אנשים ובין עמים.

It is with great pleasure that I congratulate you on the 50th
anniversary of the Billiage of Israel - commemorated with
this spectacular Grand Chapitre evening.
The vision of Jean Valby and his companions, who in 1950

בחמישים השנה שחלפו מאז שנוסד המסדר הישראלי ,ניתן לומר שאותו חזון
ישן נכון ואולי נכון עוד יותר משהיה אז .המסדר הישראלי נוכח בחיי המסדר
העולמי באופן מעורר השתאות והערכה.

founded the modern-day Chaîne des Rôtisseurs, has become
an international reality. With its belief in a more civilized,
happier world, the Chaîne brings together like-minded

המסדר הישראלי פועל במתווה ייחודי ומעורה בחיי המסדר העולמי ,הוא מוביל
בהצלחה אירועים גסטרונומיים ומצליח לחמם את גזרת הלב במעשיו המבורכים.

professionals and gastronomes. On this great occasion
of the 50th anniversary of the Bailliage of Israel, we can

המסדר הישראלי מייצג קשת קולינרית רחבה של חברים מהשורה הראשונה
של עולם הבישול הישראלי ומביא עמו חידושים מרתקים ,רעיונות מעניינים
ועשייה מבורכת .התרומה של המסדר הישראלי למסדרים אחרים בעולם ִהנה
חשובה ומשמעותית לכולנו.

wholeheartedly say that his vision has truly come to be.
In a most admirable way Israel has always been an active
participant in the international activities of the Chaîne des
Rôtisseurs. The Bailliage has its unique way of doing things,

המסדר הישראלי משלב בתוכו מצוינות ושמירה על רמת גסטרונומיה גבוהה
לצד טיפוח ערכים אנושיים ותרבותיים ותרומה לחברה ולמדינה .המסדר
הישראלי רשם הישגים מרשימים בכל הקשור לתרבות המזון וההסעדה במדינת

successfully organizing gastronomic events and promoting
other heart-warming events.
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The Israeli members include a plethora of first-rate chefs

ישראל והעמיד בראש מעייניו את האירועים החברתיים כמנוף ליצירת אחווה
.ורעות בין חבריו

demonstrating fascinating innovation, ingenious ideas and
ongoing dedication. The National Bailliage champions

אני מברך את הנהגת המסדר הישראלי ואת חבריו על פועלם לפיתוח מסורת
, תוך שמירה על ערכי היסוד של המסדר העולמי,המסדר בכלים מודרניים
להעמקת הידע בתחומי הדעת השונים של הקולינריה ולפיתוח כישורים
 ועל עידוד החברים לפעילות התנדבותית,ומיומנויות חשיבה גבוהות ועצמאיות
.לקהילה הישראלית על כל רבדיה

gastronomic excellence, as well as human values, culture,
public and spirit. It has scored impressive achievements in
upgrading and elevating Israeli culinary and catering culture,
focusing on social events as means of generating brotherhood
and camaraderie among its members.
I congratulate the leaders and members of the Bailliage of
Israel for their contribution to promoting the tradition of the

!לחיי המסדר

Chaîne des Rôtisseurs. You have enhanced the association’s

נשיא המסדר העולמי

lead position in gastronomy using modern methods but all

ים אטאללה

the while adhering to its traditional values. Israeli society has
benefited enormously through your supporting all areas of
culinary education, developing culinary intellectual skills
with unorthodox and innovative thinking, and encouraging
engagement in a variety of community volunteering.
Once again, congratulations on your fifty years.

Long live the Chaîne!
Yam Atallah
President
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Greetings from the Israeli
Bailli Delegue

ברכת נשיא המסדר הישראלי

Dear Friends and Colleagues!

,חברים ועמיתים יקרים
 אני מתכבד להציג,במלאת חמישים שנים לפעילות מסדר אבירי הגריל ישראל
.בפניכם את אלבום היובל

On the 50th anniversary of the Israeli branch of La Chaîne
des Rôtisseurs,I am honored to present you with its Golden
Jubilee Book. The Israeli branch of La Chaîne de Rotisseurs

האלבום מהווה ציון דרך במארג ההיסטוריה של המסדר הישראלי מיום הקמתו

is affiliated with La Chaîne Rôtisseurs International, based

. ועד היום1965-ב

in Paris, France. This book records the history of the Israeli

 קטעי, ספרים,אל תולדות המסדר העולמי והישראלי התוודענו דרך אנשים

branch, since its establishment back in 1965. We have been
able to document this history through testimonials, books,

. שהאירו עבורנו תחנות במנהרת הזמן,עיתונות ומכתבים

press archives and letters, illuminating significant events in

האלבום עושה שימוש בדפי תיעוד ובעדויות שהותירו אחריהם מייסדיו ומקימיו

its timeline.

, זאת ועוד. אלה שסללו את נתיב המנהרה לאורך השנים,של המסדר לדורותיו

This book uses documents and testimonials left by the

.האלבום עושה שימוש בחומרים מהשנים האחרונות ובחומרים עכשוויים

founding fathers of the Chaîne, who paved its way all these

 שניאותו להקדיש, הן ב"גמלאות" והן בתפקיד,תודות מקרב לב לכל המרואיינים

years. It also uses recent and contemporary materials.

 לאלה שהעלו בפנינו את זיכרונותיהם והאירו פינות נשכחות מימי.לנו מזמנם

I sincerely thank all our interviewees both active and retired,

. ולאלה שהושיטו יד ונרתמו לעדכן את ההווה,עבר

who gave us their time, sharing their memories and shedding

.חלק מהחומרים מובא כלשונו וחלק מובא בקיצורים הכרחיים

light on a forgotten past, as well as those who lent a hand

 על השמטות, על שכחה שלא מדעת,זה הזמן להתנצל על טעויות אפשריות

to update contemporary records. Some of the materials are

.ואילוצי מערכת

presented unedited, while some are abridged. Now is the time

ברצוני להודות לנשיא העולמי מר ים אטאללה ולחברי הנהלת המסדר העולמי

to apologize for any unintentional mistakes and omissions,
as well editorial deletions.

.על התמיכה לאורך השנים ועל שיתוף הפעולה הפורה עם הסניף הישראלי
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I wish to thank President Yam Atallah and the leaders of

 אני מבקש להודות לחברי הנהלת המסדר הישראלי ולכל,בהזדמנות חגיגית זו
.החברים על תרומתם הרבה להצלחת פעילותו של המסדר

the International Chaîne for their support and productive
cooperation with La Chaîne des Rôtisseurs d’Israël during

 וזכיתי, הכרתי אנשים נפלאים שהושיטו לי יד,קיבלתי על עצמי משימה חשובה
.לעבוד בשיתוף פעולה הדוק ומאיר עיניים עם אנשי מקצוע וחברים מן השורה

all these years.
On this festive occasion, I wish to thank the leaders of La

 אחווה ורֵ עּות,בברכת המשך עשייה

Chaîne des Rôtisseurs d’Israël and all its members for their
significant contribution to the Israeli Chaîne’s success.
As the President of the Israeli Chaîne, I undertook a major

Vive la Chaine!

mission, and have enjoyed the acquaintance and instructive
assistance of many wonderful people.

טל גל כהן
נשיא מסדר אבירי הגריל ישראל
וחבר המועצה המחוקקת העולמית

I wish us further activity, brotherhood and friendship!
Vive la Chaine!
Tal Gal Cohen
President – Bailli délégué
Member du Conseil Magistral
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שער ראשון | תולדות האחווה
Chapter One | History of the Brotherhood

ייסוד מסדר אבירי הגריל

The forming of the
Chaîne’s des Rôtisseurs

ההתגלות שאירעה לז'אן וולבי

The Revelation of Jean Valby

 נערכה ארוחת ערב חגיגית במסעדת1950 באחד מערבי חג הפסחא של שנת
 את הארוחה.הונורה בפריז- שברחוב פובור סנטAuberge de la Truite
...יזם העיתונאי ז'אן וולבי; מעשה שהיה כך היה

On the eve of Easter , back in 1950, a festive dinner was held
at the Auberge de la Truite restaurant, in Rue Fauburg Saint
Honore’, Paris, organized the journalist Jean Valby.

מיום ששרד וולבי את תלאות מלחמת העולם הראשונה והתיישב בפריז הוא
 בחר ברעיה, כשנישא לבחירת לבו, ולימים,פיתח טעם אנין בכל הקשור לאוכל
.יפת מראה שחושיה הגסטרונומיים דמו לשלו

After surviving the trials of WW I, and settling in Paris, Valby
had developed an exquisite taste in food, and when he decided
to marry, he chose a beautiful

 אך הימים,בני הזוג הרבו לארח ולהתארח
הטובים חלפו עם פרוץ מלחמת העולם
 השפעתה של מלחמה זו על.השנייה
הכלכלה הצרפתית נמשכה עד ראשית
 ועדיין הורגש מחסור,שנות החמישים
.בחומרי גלם ובמוצרי מזון בסיסיים

spouse with gastronomic
awareness compatible to his
own.
The Valbys entertained and were
entertained frequently, yet their
days of glory ended once WW

 בסוף,באותם ימים של הסתפקות במועט
 בביקורו. אירע לוולבי נס קטן,1949 שנת
 בעודו תר אחר נתח,היומי אצל הקצב
 גילה להפתעתו רגל טרייה של,בשר ראוי
 כמוצא שלל רב הביא את הבשר אל.טלה
ביתו וביקש מרעייתו להירתם למלאכת
.הבישול

II began and it immediately
affected the French economy:
a shortage of basic foodstuffs
and ingredients which continued
well until the early 1950s.
In those difficult days of late
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1949, Valby had a little miracle.

השמחה על תחייתו המחודשת – ולּו לערב
אחד – של המטבח הצרפתי עוררה בשניים
רצון עז לחלוק את האושר הצפוי להם עם
 שני האורחים שהוזמנו להצטרף.חברים קרובים
לארוחה היו ידידיהם; הסופר והביוגרף מוריס
,"אדמונד סיאן בעל שם העט "פרינס קורנונסקי
 שניהם בעלי ידע,והחוקר דוקטור אוגוסט ֶּב ָקר
.כללי ומקצועי בתחום הגסטרונומיה

One day, when routinely looking
for a decent chunk of meat at the
butcher’s shop, he was surprised to
find a fresh lamb’s leg. Triumphantly,
he took it home, asking his wife to
lend a cooking hand.
They shared their culinary triumph
with their close friends: biographer

 רגל הטלה.הגברת וולבי הפליאה לעשות
.נהפכה למעדן וגרפה מחמאות מפי הסועדים
אדי הריח המשכר שפשטו בחדר והטעם
המשובח של התבשיל העלו את מפלס מצב
הרוח של החבורה ועוררו בלבם משאלת לב
 להקים תנועה שתחדש ותמנף את:כמוסה
 אחרי,המסורת הגסטרונומית של צרפת
התקופה הארוכה שבה חוו הצרפתים צמצום
.ומחסור

Maurice Edmond Sailland, better
known by his pen-name Curnonsky,
and Doctor Auguste Becart, both
men of general and gastronomic
education.
Madame Valby worked miracles,
transforming the lamb’s leg into a
delicacy, and was showered with the
dinner guests’ praises. The intoxicating dinner smell, which

 החושים והרגשות שבני האדם יכולים להפיק ממזון,המודעות לשלל הטעמים
 הזכירה להם נשכחות וסחפה אותם,מיטבי נתנה אותותיה ביושבי השולחן
.להפליג במחשבות הלאה אל העתיד

spread all over the room, combined with the exquisite taste,
cheered up the company, inspiring them to dream about a
movement of resurrecting and elevating French gastronomic

 שנשא מונולוג על החייאתם מחדש של האידיאלים,ראשון הדוברים היה וולבי
- החרה. לואי התשיעי מלך צרפת1248- שהקים ב,"מימי "גילדת צולי האווזים
 שהציע שהתנועה תתבסס על,החזיק אחריו בדבריו המלומדים דוקטור ֶּב ָקר
. והתכוון בדבריו לבשר צלוי על הגריל,בישול פשוט שניתן לעיכול

tradition, after the period of austerity and deprivation suffered
by France.
A plethora of flavors and sensations tends to stir emotions in
people, and indeed, affected the dinner guests, leading them

 והסכים לשתף פעולה,"קורנונסקי" סיכם את הדברים שנאמרו בהגיגים משלו
.ככל שיידרש

down memory lane and into dreams of the future.
The first to speak was Valby, saying a few words about

כל מה שנכתב מאז ועד היום על המסדר העולמי של אחוות אבירי הגריל
. באותו ערב אביבי סביב קדירת הבשר הצלוי,התחיל אז

reviving the values of the Geese Roasters Guild, formed back
in 1248 by King Louis IX of France. Doctor Becart suggested
the movement should champion simple, easily digested

 שיצר בהמשך נחשול, גל ראשון.מדובר במשאלת לב שנופלת מחוץ לזמן
 ואף חצה יבשות וימים והשתרש במדינות, אוהבי בישול ואוכל,של מביני עניין
.רבות ברחבי העולם

cuisine; referring to grilled meat. Curnonsky concluded with
his willingness to help in any way required.
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It was there that the documented history of
the La Chaîne des Rôtisseurs International
started, around that pot of grilled meat, on
a spring night.
It was a ripple that transformed into a
wave of connoisseurs, gastronomy and
culinary enthusiasts all over the world,
across continents and oceans.
Jean Valby decided to hold another session,
this time in Auberge de la Truite, a restaurant
owned by his friend, Chef Marcel Dorin. He
waited for economic conditions to improve
and on the eve of Easter in 1950, he invited
his companions: Curnonsky, Dr. Becart,
Chef Louis Giraudon, renowned as the best
griller of Paris, and the host, Marcel Dorin.

Auberge de וולבי החליט לקיים מפגש נוסף בנושא והפעם במסעדת

Over dinner, he discussed the concept of the movement and

. שבבעלות ידידו השף מרסל דוראlaTruite

Valby found his friends as keen as himself – unanimously

 האביב הגיע וגם המצב הכלכלי השתפר, החורף חלף.הוא המתין כמה חודשים
: הוזמנו חבריו1950  אל הפגישה שהתקיימה באחד מערבי הפסחא של.מעט
 שנודע כצולה הבשר המיומן בכל, השף לואי ז'ירודון, דוקטור ֶּב ָקר,קורנונסקי
. והמארח מרסל דורא,פריז

willing to turn the dream into a reality.
Towards the end of the evening, they unanimously named
the movement La Chaîne des Rôtisseurs, and determined its

 הוא מצא את ארבעת.במהלך הארוחה העלה וולבי את רעיון התנועה שהגה
 וכולם כאחד הביעו נכונות להוציא את הרעיון מהכוח,חבריו נלהבים כמוהו
.אל הפועל

goals, putting them down in writing.
This is how, in 1950, the international gastronomic organization
La Chaîne des Rôtisseurs was formed in France. It was decided

– לקראת סוף הערב הוחלט פה אחד על שם התנועה – מסדר אבירי הגריל
.ועל מטרותיה

to run the organization according to the principles of the
legendary Roasters Guild, which originated from the Goose-

.הדברים הועלו על הכתב במילים ברורות

Roasters Guild.

. הארגון הגסטרונומי העולמי של מסדר אבירי הגריל בצרפת1950-כך נוסד ב
,"הוחלט שהארגון יתבסס על יסודות הגילדה המיתולוגית "גילדת צולי הבשר
."שראשיתה ב"גילדת צולי האווזים

The purpose of reestablishing the guild was to revive its values
among culinary professionals and gastronomy enthusiasts.
The Chaîne was defined as a brotherhood, the members of

מטרת הקמת הארגון מחדש היתה לעורר ולהקים את רוח הגילדה הישנה
אצל בעלי המקצוע בתחום הקולינרי ולהביאם לידי שיתוף פעולה עם חובבי
 שעל חבריו,)Brotherhood(  המסדר הוגדר כברית אחווה.הגסטרונומיה
.חלה התחייבות להתייחס איש אל רעיו כאח אל ֶא ָחיו

which must treat each other like brothers.

It was decided to have a hierarchy of professionals and nonprofessionals, ranking the members according to their skills,

The Chaîne’s productive and creative evening also witnessed

מבנה הארגון הוגדר כהיררכיה של חברים בעלי דרגות בתחום המקצועי
, הוחלט שהדרגות יוענקו לחברים בהתאם לכישוריהם.מקצועי-ובתחום הלא
.להיקף פעילותם ולתרומתם

the phrasing of the pledge used ever since:

:באותו ערב פורה ומפרה נולד תמליל השבועה שמלווה את המסדר עד היום

activeness, and contribution.
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I solemnly swear to honor roasted meat. treating it
justly. I swear to always honor my commitments to
the Brotherhood and respect my fellow-Roasters,
since we all share the same ideas and values.”.

"אני נשבע חגיגית לכבד תמיד את נתח הבשר המבושל בצלייה
 אני נשבע לכבד תמיד את התחייבויותיי לאחווה.ולעשות עמו צדק
ולכבד את החברים של המסדר בידיעה שכולנו חולקים אותם
".רעיונות ועקרונות

The rest is history.

. הכול היסטוריה,ומאז
In 1963, the founders formed another order, dealing

 הוסיפו המייסדים מסדר נוסף שמהותו עיסוק1963 בשנת
Ordre Mondial-ביינות ובמשקאות חריפים וייסדו את ה
 "מסדר הטועמים,des Gourmets Dégustateurs
. כחלק בלתי נפרד ממסדר אבירי הגריל,"האנינים העולמי

with wines and alcoholic beverages, called the
Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs, or
The World Order of Gourmet Wine-Tasters,
as an integral part of the La Chaîne des
Rôtisseurs.

. הוקם מסדר אבירי הגריל בישראל1965 בשנת

Two years later, in 1965, the Israeli branch
of La Chaîne des Rôtisseurs was founded,

למסדר הרשמי שהוקם בישראל קדמו תשע שנות פעילות
 שהחל לפעול בתקופת,"של "חוג הגסטרונומים של ישראל
. בימים שבהם הנהיגה ממשלת ישראל קיצוב מחמיר על מזון,הצנע

nine years after the foundation of Israel’s
Gastronomic Society. It was started during the
Period of Austerity Decade, when the Government

מקימי הסניף הישראלי של המסדר היו ראשי החוג הגסטרונומי – דב ברנהרד
. יוסף בן הדור ודוקטור חיים אברבנאל,בלנוב

introduced a strict rationing of food. The founders of the Israeli
branch were the leaders of the Gastronomic Society: Dov

 המשרד הראשי נמצא.היום כולל המסדר סניפים בשמונים וארבע מדינות בעולם
 פעילות המסדר מתקיימת תחת "האגודה הגסטרונומית. בירת צרפת,בפריז
 בעלי מקצוע7,000-הבינלאומית של אחוות אבירי מסדר הגריל" ומאגדת כ
 לכולם מוניטין וידע. בעלי עניין וזיקה לתחום18,000-בתחום הקולינריה ועוד כ
,וכולם פועלים למען שימור המסורות והנוהגים של "גילדת הצולים" העתיקה
.באמצעים הקיימים היום ובראייה עתידית

Bernhardt Belenov, Yosef Ben Hador and Dr. Haim Abarbanel.
Currently, the order has branches in 84 countries, with
its headquarters in Paris, France. It is connected to the
International Gastronomic Society of La Chaîne des Rôtisseurs,
incorporating about 7000 culinary professionals as well as
about 18,000 people interested in the subject. All the members

, ששאפו חמשת המייסדים להנחיל,אמצעית בכל הקשור למזון-החוויה הבלתי
, אסתטיקה, מראה, ריחות, טעמים: בהם,התבססה על מכלול חושים ורגשות
. חברות – בין אנשי מקצוע לבין חובבים ועוד, השקעה,חידושים

are people with knowledge in the field, working to preserve
the traditions of The Roasters Guild in modern times – with
a vision of the future.

 תעוזה ושאר, אמינות,השלמות המתבקשת היתה ִוהנה תולדה של אהבה לדבר
. היא הוכיחה את עצמה לאורך שבעה עשורים וידה עוד נטויה.רוח

The culinary experience which the five founders of the Chain
wished to spread among professionals, connoisseurs, and
other interested people, incorporates the senses and emotions
through taste, smell, sight, design, novelty, diligence, and
companionship.
Culinary perfection has always been the result of enthusiasm,
reliability, daring, and inspiration, qualities proved successful
for the last seventy years, and are still going strong.
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חמשת המייסדים של המסדר העולמי
The five founding fathers
of the Chaîne International

)1999-1903( ז'אן וולבי

Jean Valby (1903-1999)

1923  הוא השתתף במלחמת העולם הראשונה ובשנת.ז'אן וולבי נולד בבורגונדי
 עבודתו כעיתונאי הובילה.עבר להתגורר בפריז והחל בקריירה של עיתונאי
.אותו בין השאר להיות קשוב גם לתחושות הבטן של עצמו

Born in Burgundy, Valby fought in WW I, and in 1923 relocated
to Paris, where he started a journalistic career which helped
him develop a strong connection with his intuitions.

 החל וולבי לייצג את,"אחרי שיזם עם חבריו את רעיון הקמת "מסדר הצולים
עולם הגסטרונומיה כנציג המסדר ברחבי העולם ופעל רבות להפצת רוח
 לצד הוצאתם לאור של כתבי עת ופרסומים לשם.המסדר במילים ובמעשים
 המשיך וולבי להרביץ בפני שומעיו את משנתו על אודות הגסטרונומיה,פרנסה
.בכלל ועל המסדר בפרט

After conceiving La Chaîne des Rôtisseurs with his friends,
he started championing exquisite gastronomy in the name
of the Chaîne’s, speaking and working to spread its values.
In addition to publishing periodicals and other publications,
he preached his views on gastronomy in general;

 הוא אוהב לאכול דברים. הגסטרונום אוכל ושותה במידה."גסטרונומיה אינה זלילה
 נעים, הגסטרונום הוא איש תרבותי. המוצגים בצורה נאה ובכלים נאים,טובים
". הוא מחפש תמיד את ההרמוניה והטוב שעומדים מאחורי האוכל.ואוהב חיים

“Gastronomy is not gluttony. A gastronome eats and drinks
with moderation. He loves good food, esthetically served, in
elegant dishes. He is a civilized person, friendly and bon vivant,

 "הגסטרונומיה היא סוג של גשר של הבנה וידידות בין,לתפיסתו של וולבי
, שהפך את חזונו להחייאת גילדת הצולים העתיקה למציאות," וולבי.העמים
 ואני משתדל, אני אוהב לאכול הכול, "אני אוהב לבשל הכול:אמר על עצמו
" (הציטוטים. גם זאת תכונה של גסטרונום.לעשות רק את הדברים שאני אוהב
 הוצאת,"נלקחו מתוך ספרו של נתן דונביץ' "מקיוסק גזוז עד מסעדת שף
)2012 ,אחוזת בית – ידיעות ספרים

always looking for the harmony and good behind the food.”
Valby held that gastronomy was a “means of international
understanding and friendship”. After making his dream of
reviving the Roasters Guild come true, he described himself
this way:
“I love to cook everything and eat everything. I try to make
only what I like. This is another quality of a gastronome.” (All
quotes are from Nathan Dunevich’s From Soda Booth to

Gourmet Restaurant, [in Hebrew] Ahuzat Bayit and Yediot
Publishers, 2002).
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"קורנונסקי" – "נסיך הגסטרונומים" ()1956-1872

)Curnonsky – “Prince of Gastronomy” (1872-1956

"קורנונסקי" היה כינויו הספרותי של מוריס אדמונד סיאן ,סופר צרפתי ,מחבר
רומנים ,ביוגרף וגסטרונום רחב לב ורחב ממדים ,שנודע כ''נסיך הגסטרונומים''.
תאבונו הבריא ודמותו הענקית היו לשם דבר בקרב מסעדני פריז .כולם שאפו
לארח אותו במסעדתם ,ובשיא המוניטין שלו סופר עליו שכשמונים מסעדות
ברחבי פריז מקפידות להשאיר עבורו שולחן ערוך מדי ערב ,וזאת רק למקרה
שיחליט לבוא ולסעוד על שולחנן .הסיפור נולד אחרי שביום הולדתו השמונים
כתבו לכבודו ברכה על השולחן האהוב עליו ,ושמונים מסעדנים חתמו את
שמותיהם על הברכה.

 This was the pen-name of Maurice Edmond Sailland, a bighearted French novelist, biographer and gastronome, known as
the “Prince of Gastronomy”. His lively appetite and gargantuan
figure won notoriety among Parisian restaurateurs, all of whom
were eager to serve him. In his heydays, rumor has it that
about 80 restaurants all over Paris carefully kept a table set
for him every evening, just in case he decided to dine there.
Some say that on his 80th birthday, he had congratulations

אהבת האוכל של קורנונסקי השפיעה רבות על יצירתו הספרותית עוד בטרם
ימי המסדר .הוא הצליח ללהטט בין כישרון הכתיבה שלו לאהבתו לאוכל טוב,
ופרסם עבודות רבות בנושאים הקשורים באוכל הצרפתי.

written for him on his favorite table, signed by 80 restaurateurs.
Curnonsky’s love of food had profoundly affected his literary
work even before the Chaîne’s was founded. Masterfully

מספרים על קורנונסקי ,שבשבתו אל שולחן המסעדה היומית ,שבחר לבלות
בה ,נהג להתעכב על מראה הסועדים סביבו .דמויותיהם המשתופפות מעל
הצלחות ,אופן אכילתם ,מבע פניהם וקולם נחרתו במוחו ויצרו את הדמויות
שעליהן כתב בספריו .לא אחת מצאו מעריציו קטעי תיאורים על דמויות פריזאיות
בסיפוריו ,והיו מוכנים להישבע שהדברים נכתבו עליהם.

combining his literary talent and his love of good food, he
wrote many works on French cuisine.
It was rumored that while dining in his daily restaurant of
choice, he used to examine the diners surrounding him. He
memorized their bending figures over their dishes, manner

כשהוגש לו דף התפריט קרא בו בשקיקה ,במעין התקדשות של מי שיודע
לזהות את אמנות המעשה מאחורי המילים .לאחר השתהות מה ביקש לשוחח
עם הטבח וערך בירור יסודי לגבי מרכיבי המנות שהתכוון להזמין.

of eating, expressions, and voices, all of which inspired his
literary characters.
When presented with the menu, he used to read it with

הוא חכך בדעתו והתלבט בין המנות עד שגמלה בלבו ההחלטה באשר לסדר
הופעתן על שולחנו .מרגע הופעת המנה הראשונה ניצבו שני מלצרים לשרתו
ועקבו בקשב רב אחר כל תנועה או מצמוץ של האורח הנכבד.

religious eagerness, like one who can see the masterpieces
the words represented. After waiting a while, he would talk
to the chef, carefully investigating him about the ingredients

קורנונסקי נהג לבטא את שביעות רצונו או את מורת רוחו אחרי כל מנה ומנה שטעם.

of the dishes he intended to order.

משהוקם המסדר הפך קורנונסקי לאחת הדמויות הדומיננטיות בו בשנים
הראשונות.

He used to hesitate between the various dishes, until deciding
their order of appearance on his table. Once the first dish

בגיל שמונים וארבע צנח קורנונסקי אל מותו מחלון ביתו .אומרים שראשו
הסתחרר ,שחש חולשה מפני שהיה בעיצומה של דיאטה .מותו הטרגי קטע
את חייו ,אך יצירתו הספרותית ואישיותו המיוחדת ממשיכות להשפיע על חברי
המסדר ועל חובבי גסטרונומיה בעולם.

was served, he was waited on by two waiters, who used to
follow, most attentively, every single gesture or blink of their
distinguished patron.
Curnonsky used to express his approval or displeasure after
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)1986-1954( דוקטור אוגוסט ֶּב ָקר

every single dish. Not uncommonly, when reading descriptions
of Parisian characters in his stories, his fans would have sworn

 מחלות עיכול:דוקטור ֶּב ָקר היה חוקר רפואי שהתמקד בשני תחומים עיקריים
 בפיתוח ובשיפור, הוא יישם את מחקריו גם בתחום הגסטרונומיה.ועירוי דם
 דוקטור ֶּב ָקר התמנה להיות סגן הנשיא הראשון של.תהליכי בישול וכלי מטבח
.המסדר וליווה את פעילות המסדר במשך יותר משלושים שנים

that the description referred to them. During the first years of
the Chaîne, Curnonsky became one of its prominent members.
At 84, he dropped to his death from a window in his house.
Some say he became weak from a diet. Though his life ended
tragically, his literary work and colorful character kept inspiring

לואי ז'ירודון

the members of the Chaîne’s and gastronomes all over the world.

לואי ז'ירודון היה יצרן מבוסס של שיפודים ומתקני צלייה שפתח בית מלאכה
 כשהדרישה לציוד, לאחר מלחמת העולם הראשונה.ליד כיכר הבסטיליה בפריז
 הוא החל בפיתוח של תנורי מטבח מיוחדים המאפשרים,זה פחתה משמעותית
. כך הפך ז'ירודון להיות הספק היחיד של מתקני צלייה בעיר.צליית בשר

Dr. Auguste Becart (1954-1986)
A researcher, specializing in two medical fields: alimentary
tract diseases, and blood transfusion, he applied his findings to

מלאכתו הייחודית זימנה לו היכרות מקצועית עם כל המסעדות שהחזיקו עדיין
 בעידודו הפכו מרבית. וכולן היו לקוחותיו,במתקני צלייה מסורתיים על שיפודים
 להיות החברים המקצועיים הראשונים, ועמם השפים,בעלי המסעדות הללו
 ז'ירודון נחשב לאּומן האחרון שפעל בתחום העתיק של.של אחוות המסדר
. ואומרים שבזכותו קיבלה מסורת זו את מקומה הראוי בדפי ההיסטוריה,הצלייה

gastronomy too, developing and improving cooking methods
and utensils. He was made the Chaîne’s first Vice-President,
participating in its activities for over 30 years.

Louis Giraudon
Louis Giraudon was a well-to-do roasting devices and skewers

מרסל דורא

manufacturer, whose workshop was near Place de la Bastille,

 בבגרותו עבר להתגורר בפריז והתמקצע כשף.מרסל דורא נולד בנורמנדי
Auberge de  בהן, ברבות השנים פתח בעיר מספר מסעדות.וכצולה בשר
.הונורה- ברחוב פובור סנטla Truite

Paris. After WW I, since the demand for such items had seriously
decreased, he started designing special grilling ovens, thus
becoming the exclusive supplier of grilling devices in all of Paris.
His unique line of business got him professionally associated

.ניתן לזקוף לזכותו של דורא את מינוף הצלחת המסדר בשנותיו הראשונות
 גם הוא כמו ז'ירודון ראה בצליית. בעל שם בתחומו,דורא היה מקצוען אמיתי
בשר את הדרך הנכונה להגשתו לסועדים והקפיד על מנות של בשר צלוי
.בתפריטי מסעדותיו לאורך השנים

with all the restaurateurs who still used traditional skewerroasting devices, making them all his customers. Under his
inspiration, these restaurateurs, with their chefs, became the
first professional members of the Chaîne. He is considered to
be the last traditional roasting master, and some accredit him
with granting this tradition its proper place in history.

Marcel Dorin
Born in Normandy, Marcel Dorin relocated, as an adult, to Paris,
specializing as chef and meat roaster. Over the years, he had
started up several restaurants in Paris, including Auberge de la
Truite, in rue Fauburg Saint Honore.
Dorin can be accredited with maximizing the Chaîne’s success
in its early years, being a renowned professional in his field. Just
like Giraudon, he, too, considered roasting to be the best way
of serving meat, carefully including roasted meat dishes in all
his restaurants’ menus.
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1965  המוכתרים באירוע השפיטרה הישראלי הראשון:תמונה קבוצתית
Group photo of the crowned guests at the first Israeli Chapitre in 1965

 דב בלנוב הנשיא הראשון-  במרכז עם שרשרת ירוקה.1967  מוכתרי השפיטרה השלישי:תמונה קבוצתית
Group photo of the crowned guests at the Chapitre in 1967. In the center, with the green chain is Dov Belnov – the first president.
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שער שני | אתנחתא היסטורית
Chapter Two | Historical Background

מסורת עתיקה במבחן הזמן

The CHAÎNE’S Timeless
Tradition
The forming of the Roasters Guild

הקמת הגילדות

The vision of Jean Valby and his companions,

 ששאפו להחיות מחדש את,חזונם של ז'אן וולבי וחבריו
 עמד,מסורת "גילדת הצולים" על מאפייניה המיתולוגיים
.במבחן הזמן

of reviving the Roasters Guild, with its
mythological air, has stood the test of time.

הרקע ההיסטורי למסגרת המודרנית ראשיתו בימי המלך
 הוא.1270-1226  ששלט בצרפת בשנים,לואי התשיעי
 לואי,עשרה כשהתייתם מאביו-היה בסך הכול בן שתים
, בשנים הראשונות למלכותו שלטה בממלכה אמו.השמיני
.העוצרת בלאנקה מקסטיליה

The original guilds started during the reign of
the French King, Louis IX, who reigned from
1226 to 1270, and took the throne when he
was just 12, after his father, Louis VIII, had
died. During his early years of kingship, his mother, Regent
Blanche de Castile, ruled in his name.

 למסע הצלב השביעי בארץ מצרים ושב בשלום1248 המלך הצעיר יצא בשנת
 בשנה זו הוא הוציא צו מלכותי המורה על הקמת ארגונים מקצועיים.לארצו
. כל ארגון איגד בעלי מקצוע בתחום מסוים.של בעלי מלאכה לפי מקצועם

In 1248, the young king embarked on the 7th Crusade,
managing to come back safely from Egypt. It was in that year
that he decreed the forming of professional associations, or

המלך העניק לכל ארגון שטר זיכיון ובלעדיות לעסוק בתחומו ברחבי העיר
 הרעיון שהנחה את המלך היה לקדם את הידע המקצועי של חברי.שבה פעל
 לפתח נורמות אחידות להתקדמות במסלול,הארגון באמצעות הפריה הדדית
 לאכוף מעין ערבות הדדית בין חברי הארגון לבין עצמם ולשכלל,המקצועי
.את אופן גביית המסים לאוצר בית המלוכה מהחברים בארגון

guilds, each guild incorporating members of a specific craft.
Then King awarded each guild with a letter of patent, granting
it exclusivity of practicing its craft in its particular city. The
King’s purpose in establishing the guilds were to improve
the members’ skills by exchange of knowledge, setting

 אחת.הארגון נקרא "גילדה" וחבריו החלו לפעול כאיגוד מקצועי וחברתי
."הגילדות שהוקמה בעת ההיא היתה "גילדת צולי האווזים

uniform standards of professionalism, enforcing mutual aid
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