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אי שלך האינטליגנציה
 זו בספק. מוטלת נה

 שקשה הסיבה דווקא
מת אתה מדוע להבין
 שני כל איתה קוטט

ל לך בדאי וחמישי.
 רב זמן השבוע הקדיש

ה תיכנון למחשבה,
 מסקנות, והסקת עתיד

ל אותך שיהפוך מה
 בדאי יותר. מאוזן אדם

 ותצא בטלוויזיה ערב כל לצפות שתפסיק
 כל טלה, בת צח. לאוויר בשבוע פעם

 הרי חסר, עדיין החץ אם לפנייך. העתיד
בחיפושים. רצינית לא שאת משום רק זה
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 שאתה שזה תחשוב אל
 רק נשאר באשתך, בוגד
 של בסופו שלך. הסוד
 ואז לה, ייוודע זה דבר

 הסערה תחול אז, אוי —
שור, בת לך, הגדולה.

 לא אושר השבוע ייגרס
 מזל מבן ודווקא צפוי
 את קיבלת ממנו גדי,

 שאתם נראה הצעותיו.
 לשני אחת מתאימים

הרומנטי. רק לא השטחים, בכל —
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 ששמעת משונות דיעות
 גרמו האחרון, בזמן

 מהפכת-ערכים, אצלך
אק שונה, להיות ורצון

העניי במרכז סצנטרי,
 לאותו תיתן אל נים.
 ראשך את שסובב אדם

 ההבלים בדברי בה עד
 להשמיע נוהג שהוא

 ולעשות להמשיך לך,
 שעליך מה בל זאת.

לחיות הוא לעשות
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 קצרה נסיעה אריח, בן
 אותך לרענן עשוייה

מר שאינם מלחצים
ש למרות ממך, פים

 טומנים כי חושב אתה
 מבחינה מלכודת. לך

הצ לך צפוייה עסקית
תס לא היא אך לחה,

הי מאוויך. את פק
 מהתרגשויות־סרק. מנע

 ב- ויתבהר ילך מצבך
אימפולסיבי. לחיות תפסיק הקייץ. המשך
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 הוא בחייך, חשוב למיפנה מצפה אתה אם
 היותר לכל או השבוע, לבוא בהחלט עשוי
 הבאים. השבועיים תוך

 לחול, עשוי זה מיפנה
 במישור וראשונה בראש

 מקום החלפת המיקצועי:
לימו השלמת עבודה,

 קבלת מקצועיים, דים
הער או חשובה, עבודה

ש לעבודה נלהבת כה
 בת מכבר. לא עשית

 בעל האדם — מאזניים
לאח שהכרת ההשפעה

 לך. לעזור- וכלל כלל מעוניין אינו רונה
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 האהבה חיי את יכסו סוערים עננים
 סופו לקראת אך השבוע, בתחילת שלך

לגמרי. האופק יתבהר
 ותזכה
רגילה,
 ארוך
 אליך
רבה
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 לא להצלחה
 לזמן פרידה
 קרוב מאדם
 תועלת תביא

 עודף לשניכם.
 שלך העצמי הביטחון

 של עצביהם על עולה
 להתנהג הקפד חבריך.
 את שתקבל כדי בשכל,

 תצטרך לו הסיוע בל
 ביותר. משתלמת כספית עיסקה לבצע בדי
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 עשוי מוזר מיקרים צירוף

 הגשמתה את שיקדם
 חשובה. תוכנית של
 התעלם בזהירות. נהג

 של הרכילות מדברי
 הבנה צפוייה שכניך.

 מבני אחד לבין בינך
 השתדל דגים. או עקרב

 בהוללות. להפריז לא
ותרבותי. סולידי היה
______ מישהו אליך יקרב זה

 בקירבתו. חפץ שאתה
הכללים. על הקפד בנהיגתך — קשת בן

דיון, לחולל
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 התאוששות לך צפוייה
ב דווקא — מפתיעה

לפ נואשת ממנו שטח
ש למרות רב, זמן ני

 בו להרהר המשכת
בזהירות, נהג רבות.
 בתנועה הקשורה סכנה

ה בסוף לך אורבת
 שתנוח מוטב שבוע.

ה לנסיעות. תצא ולא
 תמורות אחרי להיטות

הגו לך מכין השבוע עיניך. את מסנוורת
בהן. לפגוש קיווית שלא תמורות, רל
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קרה. הדבר יסוף־סוף
תג שלך 'האופטימיות

 במאבק להפוגה רום
ל להיכנס תוכל קשה.

 אדם עם שותפות
.ש בתנאי — מסוייס
הערו מלוא את תקבל
שלך, האינטואיציה בות.

 כמוס חלום בתוספת
הצ את יבטיחו ישן,

 שאכן כישרון לחתך.
הקרוב. בעתיד יתגלה בך, שטמון האמנת
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מיי?
 עדין יחס לך שנותן אבהי גבר מצאת
בעיותיך. את לפתור לך עוזר הוא וחם,

 בבעייה מתגדרת חינך
 דברים ומזניחה אחת

או לך להסב העשויים
 שמצאת שמחה רב. שר

החדש, עבודתך במקום
כליל. דבאונך את תפיג
ה סעי ש פ חו ה ל ר צ ם ק  ע
 להם הקדישי ביתך. בני
לי* תשומת מלוא את
 על בעתיד ותבואי בך

 מבני מישהו שברך.
 לו, עזרי — לטיפול יצטרך משפחתך
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 בשבוע ייכשל יסודיים דברים לשנות נסיון

 שינויים צפויים עבודתך במקום גם זה.
 עלול הינד מרחיקי־לכת.

 בין עצמך את למצוא
ה הסיכסוך המקופחים.

 מעורב אתה שבו נוכחי
 הולך לראשך מעבר עד

 עוד ואתה ומתחסל,
נש ממנו לצאת עשוי

 סוף־שבוע לך צפוי כר.
 כמה למרות מאושר,
יו שלא קטנות תקריות

מהנא יגךעו ולא סיפו
 גלוייה יותר היי תך.
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 עליך, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב

 ידע שבעבר נושה, אותו השבוע. ייעלם
תוקפני, בה לחיות ,

במפ עליו לך יוותר
 לך ייתן זה דבר תיע.

 ויסייע מרץ, מישנה
שאי את להגשים לך

 בעתיד העיקרית פתך
 עם יחד ביותר. הקרוב

 האהבה חיי גם זאת,
הק בת״זוגך עם שלך,

ל ויגיעו יפרחו בועה,
משי חדשים. שיאים

יתגשמו. חברי, בחוג עליך שיוטלו מות

בן־זוגך. עם
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מחר את שמצא הצל״שנייק ה
״ )29 מעמוד (המשך

המס למלך גם הנחשב ,38ה־ בן אירופה,
 על כיום שולט צפון־גרמניה, של עדות
בתי־ההארחה. של שונות רשתות ארבע
 פיצריות רשת של ומנהלה בעלה הוא

האי הנופש עיר שם את כולן הנושאות
 מס־ של ברשת מחזיק הוא רימיני. טלקית

המ מסטייקיות) (להבדיל עדות־סטייקים
 ארגנטיני בשר רק ללקוחותיהם גישות
פהמים. על עשוי

 בסיג־ פאבים של בשרשרת מחזיק הוא
 באחד מיוחדת. אווירה ובעלי אנגלי נון

 תחנת מתוך ויסקי מוזגים למשל, מהם
והלקו מוזהב, רדיאטור מתוך בירה דלק,
 מכוניות של דגמים בתוך יושבים חות

 במיוחד שיובאו המאה מראשית עתיקות
שר היא שלו הרביעית השרשרת מפארים.

 הראשון היה שהוא דרגסטורס, של שרת
לגרמניה. אופנתם את שהכניס

 האופגאי
הפיצות של

ב בכפר בגרמניה, נולד !עצמו וא ^
 יהודים בו שישבו פרנקפורט, סביבות \ י

 בסנדלרות. עסקה משפחתו איכרים. שהיו
 היה כשמשה המלחמה, פרוץ אחרי ,1940ב־
 עם מגרמניה לצאת הוריו הצליחו ,6 בן

 לא שלארץ־ישראל מכיוון ילדיהם. שלושת
 סיביר, דרך הרחיקו סרטיפקאט להם ניתן

 שם לדרום־אמריקה, עד ויפן מנצ׳וריה
 הררית בעיר באקוואדור, לבסוף התישבו

- הים. פני מעל מטר 2800 של בגובה
 לשמור היה ניתן כזה בגובה אפילו

 היה 17 שבגיל משה, הציונית. הגחלת על
 היה במשקלו, אקוואדור של האיגרוף אלוף

 וא־ גורדוניה־מכבי, חלוצית נוער בתנועת
 הנוער בפסטיבל תנועתו את ייצג אפילו

 .1951 בשנת בברלין שנעיד הסוציאליסטי
לי שנות שתי כשמאחוריו אחר־כך, שנה
קבו עם עלה באוניברסיטה, משפטים מוד
 לקי- והפך מדרופ-אמריקה חלוצים צת

 היה בקיבוץ זייד. גבעות בקיבוץ בוצניק
ומכונאי. מסגר חצרן, משה

 קיבוצניק להיות משה של שחלומו אלא
כש ,1957ב־ מעמד. החזיק לא חייו, כל

ה כי הסתבר הצבאי משירותו השתחרר
התפר בקיבוצו הדרום־אמריקאית חברה

ששי כיוון לחזור. לאן לו נשאר לא קה.
 לבאר- משה חזר הארץ, בדרום בצבא רת

 ״רציתי בעסקים. מזלו את ניסה שבע,
 ב- ״אבל משה. נזכר בעיר,״ משהו להיות

שרו מי לחפש. מה לי היה לא תל-אביב
חברתית מבחינה מההתחלה להתחיל צה

שט על חתום היה הוא בחובות. שקע
 חזר המסעדה. את חזרה לקבל ונאלץ רות

 עד כך המשיך חמור. כמו במסעדה לעבוד
 אבל מהחובות, להיחלץ שהצליח עד ,1963
דבר. לו היה לא ילדים, ושני מזה חוץ

 בשליחות לצאת אז לו הציעו כאשר
ה על קפץ לאירופה, ממשלתי מוסד של

 חזר לא התפקיד, את סיים כאשר מציאה.
חסכו כל סך בכיס, דולאר 60 עם לארץ.
באירופה. מזלו את לחפש ניסה נותיו׳

ה החלל בתוכנית מדען התאום, אחיו
 בראון, פון ורנר של מעוזריו אמריקאית,

 ״לא דולאר: 300 בסך תמיכה לו שלח
ל ״אם משה, נזכר לעשות,״ מה ידעתי

 סוחר. בתור או מסגר בתור לעבוד לכת
 והלכתי מאחי שקיבלתי הכסף את לקחתי
מסעדה.״ לשכור
 משה הפך בהמבורג ששכר המסעדה את

 מ־ שזכר כפי דרום־אמריקאית, למסעדה
 בה והגיש אינדיוס לוס לה קרא אקוואדור.

הדיפ הנציגות דרום־אמריקאיים. מאכלים
 דרום־אמריקה מדינות של הגדולה לומטית

 התחיל העסק המקום. את גילתה בהמבורג
 כץ משה עמד מעטות שנים תוך לפרוח.

הפיצה. את גילה ואז רגליו. על
 דרום־ ובמדינות שבארגנטינה ״ראיתי

לאו למאכל הפיצה הפכה אחרות אמריקה
 מספר מאכל היא הפיצה באמריקה גם מי.

ש הבנתי ונקניקיות. מהמבורגר יותר ,1
 הגיעה לא שעדיין אופנה של עניין זה

 של עניין זה הגסטרונומיה כל לאירופה.
 עם יחד פיצריות. להקים התחלתי אופנה.

קפו לפיצות בית־חרושת גם הקמתי זה
 ניתן בתנור חימום דקות שתי שתוך אות,

 אותן לשווק והתחלתי לשולחן, להגישן
תפס.״ זה וזהו. לסקנדינביה.

 פני על התפשטו שעסקיו אחרי עכשיו׳
 הגיע בארגנטינה, עסקים כולל יבשות,

 לפני שעוד משה, לישראל. חזרה כץ משה
ל הצליח אבל קילוגרם 127 שקל שנה

 עתה מסתער ממשקלו, קילוגרם 40 הוריד
 היתד, כאילו ישראל על שלו הפיצות עם

 שוב לזכות רוצה הוא וכאילו מצרי מוצב
פיצ שתי הקים אחת בתנופה בצל״ש.

 פועלים הביא בתל־אביב, וימיני ריות
 אותן והפעיל ומגרמניה, מאיטליה וטבחים

 במסורת בישראל, מקובלת בלתי ברמה
אי פני על הפרושה שלו הפיצריות רשת

רופה.
 בארץ, שערך קצר ביקור בעת השבוע,

 יפתחו בהם נוספים, מקומות ארבעה רכש
 חיפה, בנהריה, וימיני פיצריות בקרוב
 הקי- ההתחלה. רק וזאת וחולון. נתניה

 מיליונר, למולטי שהפך לשעבר, בוצנקי
כמה שלו הישראליות בפיצריות והמעסיק

בצה׳־ל נמו השיטה:
 ליחסיו כץ מייחס הצלחתו סוד את לתנור. הכנסתן לפני הפיצה

בקיבוץ. וימיו בצה״ל שירותו מתקופת לטענתו, אימץ, אותם עובדיו, עס

 משה, בפניו.״ סגורה תל־אביב וכלכלית,
 אותה צ׳יליאנית גערה עם אז שהתחתן

 ב־ מסעדה לפתוח החליט בקיבוץ, הכיר
 של בשכר מקום שכר הוא באר־שבע.

 שותפים כמה עם ויחד לחודש ל״י 250
 תוך צפוא. בשם מועדון־מסעדד, הקים

 ועמדו בחובות השותפים הסתבכו קצר זמן
 העסק את השאיר משה פשיטת־רגל. בפני

כמסגר. המלח ים למפעלי וירד לשותפיו
 שנאלץ עד בסדום, משה עבד שנד,
לשעבר שותפו גם לבאר־שבע. לחזור

 לכסות מתכנן בקיבוץ, לשעבר מחבריו
שלו. הפיצריות ברשת ישראל בל את

 משה, אומר להרוויח,״ בשביל לא ״זה
 טוב בחוץ־לארץ לעשות אפשר ״עסקים

 עצמי את מרגיש עדיין אני אבל יותר.
 אצלי שעבדו ישראלים הרבה לכאן. שייך

 עליהם. לוותר רציתי ולא לארץ, חוזרים
ש כדי בארץ עסקים להקים החלטתי אז

 חוץ כאן. אצלי לעבוד להמשיך יוכלו
שאצ כדי תירוץ מחפש אני אולי מזה,
שיותר.״ כמה לארץ לבוא טרך

1853 ה1ה העולם




