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 של הכדורגל בקבוצת יחד עימו ששיחקו
תמיד שהיה משה גבעות־זייד. קיבוץ

 איגרוף. אלוף גס היה מצטייד ספורטאי
מירוץ. מכוניות נהג הוא כיום

י7 נ צ ו ב י זה ן7ן
ל הפך

 הפיצה מלך
אירופה של

 משה היה ,1956ב־ סיני מיכצע רג
 בסיור היה הוא בישראל. גיבור כץ <

מפל ליד עזה רצועת עם הגבול לאורך
 מצרי ממוצב באש הותקף הסיור סים.

 על והסתערו מרכבם קפצו הסיור וחיילי
 כץ משה אז זכה בקרב חלקו על המוצב.

הדרום. פיקוד מאלוף לציון־לשבח
 ב־ יותר, מאוחר שנים שלוש־עשירה

 אלא דומה, מעשה כץ משה עשה ,1969
 היה ציון־לשבח. בשום זכה לא שהפעם

 דאז, בגרמניה ישראל ששגריר בעת זה
באו הופעות סיבוב ערך בן־נתן, ארתור

 בפני להסביר כדי בגרמניה, ניברסיטאות
 החדש, השמאל אנשי רובם הסטודנטים,

הישראלית. העמדה את
ה המבורג, באוניברסיטת הופעתו ערב

כי בבון ישראל לשגרירות ידיעות גיעו

את נץ משה עזב שנים 10 דנני
היום ־ בכיס דולר 60 עם הארץ

מיליונר במולטי אליה חוזר הוא

הפיצר מופיעות בו פלאקס רקע על כ״ץ משההפיצות אימפריה
על־פני הפזורות שלו, לאימפריה השייכות יות ̂ית_רל ר׳ ירוייז ו רז_לו_יהז_רו__ה0<\ירו_אר

 לפוצץ עומדים הפתח, מאוהדי ערבים,
 נקרא כץ משה בךנתן. של הרצאתו את

 של להרצאתו הופיע הוא הדגל. אל שוב
 כאשר גברתנים. של חבורה בראש בן־נתן

הסטודנ פתחו האולם, אל בן־נתן נכנס
 הסתער כץ משה בהפרעות. הערבים טים

 באולם התנהל ארוכות דקות במשך שוב.
 נותרו בסופו מהלומות. קרב הבמה ועל
 בן- הריצפה. על פצועים סטודנטים כמה
 אולי הרצאתו, את לשאת היה יכול נתן

ש גרמנית באוניברסיטה היחידה ההרצאה
הפרעה. ללא עברה
 הקרבות שני בין קטן הבדל רק היה
 צה״ל, במדי ,1956ב־ כץ. משה שניהל

וח אידיאליסט נלהב, קיבוצניק היה הוא
 שוב הפשיל כאשר ,1969ב־ פרוטה. סר
 כבר היה הוא להסתערות, אגרופיו את

הולך ששמו מצליח, עסקים איש מיליונר,

 ״מבחינה הגרמני. העסקים בעולם לפניו
ב התכתשות באותה כץ נזכר מעשית,״

להת לי היה ״אסור המבורג, אוניברסיטת
 מסחרי. חישוב לכל בניגוד היה זה ערב.

 הקליינטים הם המבורג של הסטודנטים כי
שלי.״ הקהל הם שלי. ביותר הטובים
 אומר זאת,״ לעשות מוכרח הייתי ״אבל

 הייתי לא אם בעצמי מתבייש ״הייתי כץ,
 כך כל על שולט אני לקריאה. נענה
 לגייס מצליח הייתי לא ואם אנשים הרבה
 מאשר יותר מתבייש. הייתי למיבצע אותם

 בשביל זה את עשיתי השגריר בשביל
צרות.״ לי יש ומאז עצמי.

 משה כיום מתלונן עליהן הצרות
 שהיו צרות של סוג מאותו אינן כץ
 לפני מהארץ לרדת נאלץ כאשר לו,

 של היהודי הפיצה״ ״מלך שנים. עשר
)32 בעמוד (המשך

 חונה קילוגרם, 127 מישקלו היה בה בתקופה כ״ץ משההיאכטה ליד
היאכטה עוגנת שם המבורג, בנמל הרציף ליד במכוניתו




