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הגלי חנות את לץ עבור תיכמה

צבעו נראית החנות שלו. דות
 קונים למשוך כדי ועליזה, נית

 באדרי־ שמתבונן מי אך צעירים,
 הרגליים בעלת הצעירה, בלית

 כץ את משך מה מבין הארוכות,
העבודה. את לה דווקא לתת

 כל פיצה. אוהבים הילדים כל
 ומני .גלידה גם אוהבים הילדים

 שיוצא מה ילדים. אוהב כץ פרד
 — יחד גם ופיצה גלידה הוא מזה

שמו מה וזה הקיצור. לשם גליצה
דורש. לכל כץ כר

 לצד בתל־אביב, דיזנגוף ברחוב
 מלך פתח שלו, רימיני מיסעדת
 למימכר חנות כץ מנפרד הפיצות
סס. הדוד בשם גלידות

 למימי חנויות רשת שהקים כץ,
 ראה גרמניה, ברחבי פיצות כר
 רבות חנויות־פיצה ופתח טוב כי
 שגם החליט עתה בישראל. גם

 רע. לא לגמרי טעם יש לגלידה
הגלי חנות את השבוע פתח לכן
 ובכל שונים טעמים 40ב־ שלו, דה

הפיצות חנות ליד הקשת, צבעי

 הגיאות מרו
 עכשיו הוגו
הגלידה מלו

 הוא מעתה כ׳ החריש ויויויו
גליצח בשם מאכל להם יגיש
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 מנוסי דירי הפיזמונאי של בנו מנוסי, נילוס לידה אגמון. יעקוב
 גן־ילדים לאותו ביחד הלכו השתיים צילה. הגרפיקאית ואשתו

 ״באנו אל״ף. לכיתה גם הבאה, בשנה ביחד, ללכת ומתכוננים
השניים. התנצלו פיצה,״ אוכל שלנו אבא אבל גלידה, לאכול
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 אח אוהב ״אני השמאלית. בידו גלידות של ענקית ומנה הימנית
 צרין לדעתי יותר. טוב מה להחליט לי ״קשה הסביר, שתיהן,״

גלידה.׳ ובמנת לקנח1 ואחר״כך תחילה פיצה לאכול

 רבים, אמנים הגיעו ולפתיחה שלו.
 לזלילה ילדיהם את מביאים כשהם
עליזה.
 קודם. לאכול מה יודע לא ״אני

 בן הסביר גלידה,״ או פיצה
 כץ ג׳וזי הזמרת של בנם קראום,

קראום. שמוליק והמלחין־זמר
 גלידה,״ רוצה לא בכלל ״ואני

 באוזני הקטנה שלומית התלוננה
 הבדרן של אשתו צפיר, יעל אמה,

צפיר. טוביה
 הזע- רצון, ובלי רצון עם אך

 רבות מנות תחילה חיסלו טוטים
 לנגוס ניפנו כך ואחר גלידה, של
הפיצות. מן גם

ו בהמבורג המתגורר מנפרד,
 שבוע, כל כמעט לישראל קופץ

 שאני מה ״כל מאושר. הסתובב
לידי,״ בדיוק כרגע נמצא אוהב,

 רגע בכל ללדת צריכה ״בתי אמר.
 לשמו׳ מתוח די ואני בגרמניה,

 הסביו לסבא,״ כבר הפכתי אם
 לגרמניה יטוס יומיים בעוד כץ.
 אר יחזור ימים חמישה כעבור אך
 עסק הולכים איך לראות צה,

שלו. הגלידה

 היוח ממולח, אישיעסקים זהו
 חנו מוצריו. את למכור איך היטב

 כפטריוו צצות שלו הפיצה יות
 הארץ רחבי בכל הגשם אחרי

 בגרמנין מתגורר שהוא העובדה
 פור עסקים לנהל לו מפריעה לא

בישראל. חים

 כ סס, הדוד לחנות ״קראתי
 מוש אנגליים ששמות מאמין אני
 לאור סיפר קונים,״ יותר כים
 ליקקו הילדים צדק. ואכן חיו•

פרחו. והעסקים ריכלו האמנים

גדול, ילד כבר ״הוא בן. בנה בפני כץ ג׳ודי אמא אומרתלבן גלידה
 אותה יגמור הוא גדולה. כך בל המנה כאשר אפילו לבדו, ואובל

גלידה.״ אוהבת אני גם נורא. לא זה אך ארוחת-צהריים, יאכל לא בבר אחר-כך הסוף• עד
 מגישהלשלומית גביע

לאכול.
לידם אותה.״ אוכל אני הגלידה, את רוצה

 בעוד צפיר, יעל אמה,
 אמר צפיר טוביה אבא

מן טעם שבבר יואב, בנם

 ממאנו הקטנה
 לד את ״אם
החדשה, הגלידה
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