
)23 מעמוד (המשך
ה מיטב תוויות את הנושאות חליפותיו

הבית. מן יוצא עניבה, בלי אך חייטים,
 אדום בשטיח המכוסות במדרגות

 של דירתה פני על מנפרד עובר רחב,
 ה- הממלכה של הקונסולית בעלת־הבית,

 שכנות זוהי בהאמבורג. הירדנית האשמית
 דיסקרטית שמירה יש לקונסולית ני נוחה,
 נהנית זו ומשמידה — המישטרה מטעם

 כץ, מנפרד של דירתו גם אוטומטית
באוצרות. המלאה

 המרצדס. חונה המידרכה, על למטה,
 שהוא גץ, מנפרד של האמיתי המרצדס לא

 זמן־ לפגי נשרף זה במייוחד. מהודר יצור
 אותו ראה כשמנפרד תקלה. בעיקבות מה,

 מכשיר־ אחד: לדבר דק חרד הוא בוער,
 יקר ,״הוא החיוג. בעל האלחוטי, הטלפון

 המכשיר טען. עצמו!״ האוטו מן יותר
ניצל.

 ארונה אינה המישרד אל הבית מן הדרך
 הוא עקלקל. בנתיב נוסע מנפרד אך —

 חמש־שש פני על בדרך לעבור משתדל
 מבט בהן לזרוק כדי רק ולו ממיסעדותיו,

 אם לראות כדי נסיעה, בדי תוך חטוף,
 לו אומרת כשהאינטואיציה בסדר• הכל

ה מן לרגע יוצא הוא לעצור, שכדאי
ה עם משוחח למיסעדה, נכנס מכונית,
 בגרמנית באיטלקית, (בספרדית, מלצרים

התפ את בודק בעברית), גם ולפעמים
 מחליף ולשדותים, למיטבח נכנס ריט,

 תושבי 5000מ־ אחד — לקוח עם מילה
 30נד באחת מדי-יום האוכלים האמבורג

 ובסביבה, בעיר כץ מנפרד של המיסעדות
 49 של הבינלאומית האימפריה מרכז ׳שהן

 וימיני מיסעדות תשע מהן מיסעדותיו,
בישראל.

 אחת, ביד נץ נוהג הנסיעה בהמשך
ו זעיר, רשם־קול השנייה בידו מחזיק

 הבוקר חסר בפאב מייאר, ״מר מכתיב.
 קרה, מה מנהל-העסקים עם תברר מלצר.
 לי הזכירי רנאטה, גברת תודה. לי. ודווח
 לה־ למיסעדה חדשות מנורות לקנות

קרה...״ מה תבדוק יוסי, תודה. פאמפה,
 הסרט, את המזכירה תקח לאחךמכן

 תזכירים תכתוב שלה, למקלט אותו תעביר
 לנוגעים- אותם תעביר ההוראות, כל על

לבום. העתק עם בדבר

הטבח

 הוקם לא שטרן כרחוב מישיר ך*
 — מקום־עבודה זהו ראווה. לצורכי | (

ולעניין. פשוט והכל
מוכ שבו מודרני, מיטבח־ענק — למטה

 מרוכז באופן לייצר שאפשר המאכלים נים
 מחסן, :לידו השונות. למיסעדות ולהעביר

 באופן שנרכשו המיצרכים כל את המכיל
אח מדרגות המישרד. למעלה: מרוכז.

 יוסי של חדרו אל ממנו מובילות דות
 אל כץ, מנפרד של הכללי עוזרו ערומי,

ולב — הפרטיות המזכירות שתי של חדרן
עצמו. מנפרד ״של חדרו אל סוף

 למנפרד מנכ״ל. של הוליוודי חדר זה אין
 שולחן־עבודה כאלה. לשטויות זמן אין

ב לישיבות. פינה טלפונים, כמה ׳גדול,
ילדיו. שני של תמונת־ענק פינה:

 פעילות מתחילה מנפרד, שנכנס ברגע
 דנאטה״) (״פרויליין המזכירה קדחתנית.

 גינוני־ בלי נכנסים עובדים ויוצאת. נכנסת
 הוראות. מבקשות הצעות, מציעים טכס,

 — בעמידה ״ישיבות״ נערכות מדי־פעם
 מסביב עומדים גברים שלושה־ארבעה

ומח יושב מנפרד בעייה. מציגים לשולחן,
 הקובאני הסיגאר מציצת כדי תוך לים,

החתיכה). ל״י 18( הניצחי
 שלו- אך גרמנים, הם הבכירים העובדים
 הם ביותר הקרובים העוזרים שה־ארבעה
ה כאשר מתפלא אינו איש ישראליים.

 לעברית. מגרמנית לפתע עוברת שיחה
 שמסתיימת עד בסבלנות ממתינים הגרמנים

 לגרמנית. וחוזרת בשפודהסתרים, השיחה
 בטוח במייוחד, הישראלים על סומך מנפרד

 אצלו גובים הם ונאמנים. פיקתיים שהם
הגלגלים. את מניעים הכסף, את

בגר בטלפון. נעשה העבודה עיקר אך
 אפשר פועל. הוא מכשיר־פלאים• זהו מניה,

 חיוג בין הבדל אין מיספר. כל להשיג
באמצ לתל-אביב. או למילאנו להאמבורג,

 'רם בקול השיחה נשמעת רמקול, עות
ול להקשיב יכולים הנוכחים וכל בחדר,

השתתף.
 הסוגים. ומכל אינסופיות, — הבעיות
 אתמול פרצה ליבק בעיר וימיני במיסעדת

 המישטרה הותקף. האיטלקי המלצר קטטה.
 אחרים. איטלקים כמה נאסרו התערבה.

ן קרה מה
 טוען מנהל־העסק בטלפון. קצרה חקירה

המישפטי היועץ לסחיטה. ניסיון זח שהיה

 כנער- בעסק (שהתחיל מנפרד של הבלונדי
 בספקנות. גבות־עיניו את מרים שליח)

 ז פרטי סילוק־חשבונות סתם היה זה אול
 (המישטרה הקריפו עם להתקשר כדאי

פעל. בסדר. חוות־דעת. ולשמוע הפלילת)
 שם ערכו אתמול דלו. למיסעדת צילצול

 פתק־חש- גילו ביקור־פתע, ומנפרד יוסי
 מזון הוציא הטבח התקן. לסי שלא בונות
 ? מי גניבה. של חשד הסדירה. בדרך שלא

 מלצר? איזה מלצר. עם בשיתוף הטבח,
 לא מדוע מגמגם. מצטדק, הגרמני המנהל
 צריך מנפרד היד. מדוע בדבר? הרגיש

 חמורה. נזיפה בעצמו? זאת ולגלות לבוא
פעל. בסדר. לפטר. צריכים הטבח את

שולץ. גברת אהה, מדבר. כץ ״האלו?
 למיסעדה? חדש מקום בשבילי לך יש

 ? דורשים כמה מעניין. אהה. ? בדיוק איפה
 אני בסדר. להוריד? אפשר מדי. יותר זד.

 מקום וליוסי: אחרי־הצהריים.״ שם אעבור
 שם? נעשה מה אלף. 100 שווה רע. לא

 לשרשרת זה את נצרף אולי ? רימיני עוד
? פיצה־והאמבודגר מיסעדות של החדשה

 שלי הבן את לי תני רנאטה, פרויליין
להיות צריך הוא בישראל. בכסר־הנוער

 הוא ארצה. נמשך וליבו מילחמת־השיחרוד,
 שם בשייך־אברק. לקיבוץ הצטרף עלה,
 מ־ עולה דרום־אמריקאית, גערה הכיר
עימד.. והתחתן צ׳ילי,
 גקרא אז — כץ מנפרד היד. 1956ב־
 בישראל ידוע נשאר שבו שם כץ, משה

 של סיוד בעת בחיל-החימוש. טוראי —
 הרצועה, לאורך בשביל-ד,פטרולים צנחנים
 כדי קטלנית. אש החיילים על ניתכה
 שני זחל״מים. בפעולת צורך היד, לחלצם

 המצרי. המוצב לעבר כבר חשו זחל״מים
ה המפקד• נהרג בשני מייד, נתקע אחד

 הפיקוד, את לידיו נטל כץ משה טוראי
 גם הסתער בעיקבותיו המוצב. את וכבש

החי״ר.
 פיקוד־ה- אלוף מטעם הודעת־הצל״ש,

 מול בטרקלין, הקיר על עתה תלוייה דרום,
החנוטות. הציפורים ארון

 בהאמבורג לגרמניה. נסע שיחתרו אחדי
 נעוריו רקע את לנצל הרעיון לו בא

 לוס בשם דרום־אמריקאית מיסעדה ולפתוח
 בענייני גאון שהוא נתגלה לפתע אינדיוס.

 תוכנית ללא הצליח. המקום מיסעדות.
ועוד מיסעדה, עוד מנפרד הקים מפורטת,

שלו סוסיי׳מירוץ שני כין כץ מנפרד
הפסד אלף רווח, אלף

 מה אבא• כאן ״איתן, בחדר-האוכל. עכשיו
?״ שלומו
 הסוואה — ■מנומנם כבד, איטי, בקול הכל

המחשבה. של הקדחתני לקצב מושלמת

 צל״ש
עזה בגבול ^

תן ן י  17ה־ בת ואביבית 15ח* ג
 אחרי אמם. עם יחד בארץ, חיים 1<

 קנה נישואין, שנות 15 בתום שהתגרש,
 ב- מפוארת וילה לאשתו-לשעבר מנפרד

הרצליד,־פיתוח.
 ישראלי יד,יד, איתן כי עימו מנוי־וגמור

 בחוץ- כמוהו, אחר-כך, יחיה אם אפילו —
 וכדי בצה״ל. לשרת צריך הוא לארץ.

 שורות לתוך אחר מעולם ישר ייפול שלא
 שנים. לכמה לספר־הנוער נשלח הצבא,

שיתאקלם.
 אין אך מולדות, שלוש יש כץ למנפרד

 ישראל. פילבד מקום שום עם מזדהה הוא
 החי דבר, לכל ישראלי הוא עצמו, בעיני
 בישראל בחו״ל• עסקיו מרבית את ומנהל

 איבן- מרחוב מיסעדות, תשע רק לו יש
פיצ כולן נהריה. ועד בתל-אביב גביתל

 שלו פיצתה תיפתח בקרוב רימיני. ריות
בתל-אביב. אתרים בכיכר גם

 מספרת חדתעבודתו, קיר שעל המפה
ב מסעותיו על צבעוניים ובחוטים בסיכות

 הסן במחוז קטנה בעיירה נולד הוא עולם.
 דורות, במשך להוריו, היתד, שם בגרמניה,

.1940 עד שם נשארו הם לנעליים. סדנה
 במערב ולהסתלק. לקום החליטו אז רק
 היחידה דרד־הבריתד, הטיליחמה. סערה כבר

 דרך מיזרחה, היתד, היטלר של מארצו
סי דרך נסעה המישפחה ברית־המועצות•

 שם אקוואדור, עד ויפאן מנצ׳וריה ביר׳
 אקוואדור בירת בקיטו, קרובים. לה היו

 שהם אחיו, ושני מנפרד גדלו ההררית,
 מנפרד בארצות־הבתת. מדענים עכשיו
 ובטירוצי- באיגרוף יותר התעניין הצעיר

 האס- כץ למנפרד יש היום עד אופניים.
 שם הדרום־אמריקאית, בארץ (חווה) יינדה

ספרדית. מדבר והוא סוסים, מגדל הוא
בארץ פרצה כאשר 14 בן היה הוא

 להיכשל. מסוגל היה לא פשוט הוא אחת.
 דבר כל מעצמה• כאילו קמה האימפריה

זהב. הפך — בו שנגע
 כמו להאמבורג כץ מנפרד שייך עתה
 ביס- ופסל סנט־פאולי איזזר העצום, הנמל

 הכל בו, מתגאה המקומית העיתונות מארק.
 נמצאים ילתו אבל ברחוב. אותו מכירים

 בית קנה שלהם הוריו, גם וכן בישראל,
 יכולה אמו אין ממילא בפתח־תיקווה.

שאי עד אדוקה, כל-כך היא — עימו לגור
ומסת כשרות במיסעדות אף אוכלת נה

טריים. תפוחים באכילת במסעותיה, פקת,

רומנטיקה
ופיצה

•  מייוחדת-במינה כץ של אימפריה ך
מיקצועית. ;מבחינה ) |

 מקום בכל מורכבות, כאלה אימפריות
 זהה, שם בעלות זהות, ממיסעדות בעולם,

הריווחיות. בסיס זהו זהה. תפריט המגישות
 מיסעדות — כץ של האימפריה מן חלק
 זה. עיקרון על־פי הוא גם פועל — רימיני

 ביותר. הכדאי החלק גם הן משופ-כך
 המחזור מעטות, ההוצאות זול, המחיר
אוטומטית. כימעט ההכנסה עצום,

 למג- יש רינזיני, שרשרת מילבד אבל
 מיסעדות של שלמה שורה גם כץ פרד

ביני דימיון כל שאין ייחודי, אופי בעלות
 העיקרי תענוגו היא אלה של הקמתן הן.

בחיים.
 בראשו הנרקם ברעיון החל — שלו הן

 המעשי. בעיצוב וכלה בוחר, שהוא ובמקום
 בעיצובן. מתבטא שלו הייצרני הכישרון כל

 לקנות בעולם, לשוטט מסוגל הוא למענן
 קישוט בפאריס, מנורה במכסיקו, שטיח

 שלו, האופרות שלו, השירים הן באיטליה.
שלו. המחזות

 סובי הדיסקוטק שלו, האחרון התינוק
 תמונות על מבוסס באמריקאית), (סרט,
 :ופלאקאטים כוכבי-קולנוע של ישנות

 קלארק מונרו, מארילין בוגארט, האמפרי
 ביותר, המודרנית היא המוסיקה גייבל.

 הדיסק-ג׳ו־ המבקר. של ראשו על והולמת
ביותר. והטוב היקר הוא אף קיי

 מול מיסעדה דלו, את הקים לפני־בן
 על־שם הקדוייה האמבורג, במרכז האופרה
 נמה עומדות במרכזה מכוניות. של סוכנות

 עבורו שניבנו המאה, מראשית מכוניות
 מצוחצחות. עתיקות מנורות עם במייוחד,

המכוניות. בתוך לאכול יכול שרוצה, מי
 פאב מין ■פאב, קווידס הוא לגמרי שונה

 מפזרת שבו פיצריה, עם בשילוב אנגלי
 פעם שהיתה מי אנילי, הזוהרים חיוכיה את

בברלין. עדן שימעון אצל נערת־גוגו
 העסק לחוד. וחשבון — לחוד תענוג אבל

 אחת בשעה ההמוני. הייצור הוא העיקרי
 שעות־רימיש- משולחן־עבודתו. מנפרד קם
מתחילה. רק העבודה אך נגמרו, רד

 ממתינים כבר שם דלו. למיסעדת נוסעים
 סירסו- המישפטי, היועץ אמריקאי, מומחה

חד שרשרת הקמת :הנושא ואדריכל. מאי
 למימכר מיסעדות עשרות של לחלוטין שה

 הדוד ? לזה לקרוא איך ופיצה• האמבורגר
 כסמל לאמץ דמות איזו ? ג׳אק ביג ? סאס

 על מדברים תרשימים, מראים מיסחרי?
מייע הכל לוח־זמנים. קובעים תחשיבים,

 נשכר המומחה מחליט. לבדו מנפרד צים.
חוד כמה תוך ראשי. כמנהל בו־במקום,

כיפליים. לגדול האימפריה עשוייה שים
 המקום את לראות צריכים קודם הלאה.
 לאחר-מכן בבוקר. בשיחת־הטלפון שהוזכר

 העיר. של צפוני בפרבר החדש, הרימיני —
 פעם מוקדמת, הודעה בלי נכנסים, בדרך

 נשמע? ימה לאחרת. פעם זו, למיסעדה
נקיים? השירותים בסדר? הכל

 יום- הביתה. הולכים גמור. הכל — בשש
■נדמה... כך נסתיים. העבודה

עסקים
וחתיכות

כן, והי, ץ מו  יושב מנפרד אשלייה. כ
 ארוחת- מכינה האשפית אולה ■בבית, (

 מיס- בכל מאשר יותר וטובה עשירה ערב
 מול יושבים קצת. מתלוצצים שהיא. עדה

 מתחת ציבעוני. בסרט וצופים מסך-הענק
 ב- קטנים, מסכים שלושה — זה למסך

 בערוצים מתרחש מה המראים שחור-לבן,
 בקרה־ במכשיר קטנה לחיצה האחרים.

 לחיצה מתחלפת. והתמונה שביד, מרחוק
חדשות. גובר• והקול שנייה,

 על משהו יש אולי קדושות. הן החדשות
טלפונים. רק משוחחים. אין ישראל.
 הארוחה, לפני ללא-הרף. מצלצלים אלה
 מער מנפרד הארוחה. בזמן הארוחה, אחרי

 לדווח הביתה, אליו לצלצל עובדיו את דד
שקורה. מה על

 הטרוט במירוץ היום ניצח מי רגע!
 ואסור קטנות, מרכבות מושכים (הסוסים

מאס מנפרד, של סוסים שני לדהור). להם
 מאסטר השתתפו. מאן ולונלי מאנטון טר

 בחווה מגדלים הסוסים את שלישי. הגיע
ידיד. של בפיקוחו האמבורג, ליד

 בשבוע פעם־פעמיים תמיד. מהמר, מנפרד
 מיגרש־המירוצים, אל בעצמו נוסע הוא

 עם ,טיפים׳ מחליף טפסי־הימודים, ממלא
 הוא לפעמים תימהוניים. גרמנים מיני כל

 הממוצעת התוצאה מפסיד. לפעמים מרוויח,
 או רווח מארק אלף כזה: באחר-צהריים

 מנפרד יותר. לפעמים הפסד. מארק אלף
? לא להרוויח, תמיד אי-אפשר מתרגש. לא

 בערב באים הם בעיר, ישראלים כשיש
 שני, ושושיק לביא אריק כולם. למנפרד.
 בהאט- לא-נורמלית הצלחה כעת הקוצרים

 קישון. אפריים של במחזה ובשווייץ, בורג
 בתל- מהדראגסטור לרנד דני לביא• דליה

ה בליוויית בגרמניה סיור שערך אביב,
 לחפש כדי זילברשטיין, דני שלו, אדריכל

 דיזנגוף. רחוב בסוף חדשה למיסעדה רעיון
 הארץ. על ריעות מחליפים עברית. מדברים
עבריים. שירים משמיע הפטיפון
 לטרוף ניגשים קודם טוב. ? לבלות רוצים

 הצרפתית המיסעדה בביסטרו, משהו עוד
 מדברים האוכל, את בודקים מנפרד. של
 לקוחות, עם מילה מחליפים מלצרים, עם

יפות. בחורות כשהן בייחוד
 לדיסקוטק הולכים הרחוב. את עוברים

 מנפרד מנפרד. של זה מובן־מאליו, —
אל שותה לא הוא מיץ־תפוזים. — שותה
 גערות של שפע ריקודים. מוסיקה• כוהול.
לא-נורמלי. בילוי יפות.

בינ מציץ התיכות, עם מתחיל מנפרד
 שואל הקופה, את בודק למיטבח, גם תיים

 מנהלת־העסק, הצרפתיה־למחצה, ארלן את
 :חובבויות שתי מתאחדות כאן הבעיות. מה

 סוסים מכוניות, אוהב (״אני ונשים. עסקים
מנפרד.) מכריז ונשים!״

 הביתה מנפרד מגיע הרפתקות, אין אם
 שמונה משעה אחרי־חצות. שתיים בשעה
 אחד. לרגע אף עסקיו את זנח לא בבוקר

 בטווח- המיטה, ליד ניצב האדום כשהטלפון
נרדם. הוא היד,
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