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הדיסקוטקים את סוגרים
 :מועדוני־הלילה בכל לילה־לילה, הנישנדז, חיזיון
בנוכ פנל, דוב הדיסקוטק לבעל דו״ח מגיש שוטר

אילי• נמצאים ביניהם אשר שבמקום, האורחים חות

 מימין: מתבדרים. וצעירים מחוצלארץ תיירים הון,
 את שהביא מי קורונדום, דימיטריוס היווני איל-ההון

שערורייה״. ״זוהי תגובתו: לארץ. ״קוקה־קולה״

 שיבעת־ של סך להפקיד דיזנגוף, כיכר שליד
 אותה ויעבור ישוב לבל לירות, אלפים
 לנהגי־מו־ שלו הגריל פתיחת נוראה: עבירה

 שלוש לשעה עד ולשחקני־תיאטרון ניות
בבוקר. וחצי

 היא אף מאיורקה, אחרת, סטייקיה ואילו
 גבוה סכום שילמה אשר דיזנגוף, ברחוב

 שרשרת־ההמבורגר של זיכיון לקבל כדי
 מאחר רב, כסף מאבדת וימפי, הבריטית

באחת. לסגור נאלצת שהיא
 התרים את סוגרות הללו המסעדות רוב
 מיוחד זקיף היעודה. בשעה למחצה, שלהן
 השוטרים, מתקרבים בו וברגע — שומר
 מרתיע לא זה גם אבל לגמרי. התרים נסגר

 הפחח מן באים הם איבצן. של שליחיו את
בסדר. דו״ח מגישים האחורי,

 בלחץ קיבל, מאנדי׳ס מועדון הכל: לא וזה
 בית־המשפם, מטעם צוו־סגירה המשטרה,

 רישיון להוציא רשאית אינה והעירייה מאחר
 המשטרה אישור בלי לבית־עסק או למועדון

 הסיבה אישור. מוציאה אינה והמשטרה —
 הסיבה לשכנים.״ המפריע ״רעש הרשמית:
 לניסיונות־ נוסף — מגבוה לחץ האמיתית:

 מרדכי אהד, שכן של הכלכליים הלחץ
 — תלונתו את לבטל מוכן שהיה שווארץ,

 דירתו, את יקנו שבעלי־נזאנדי׳ס בתנאי
לירות. אלף מאה של הצנוע הסכום תמורת

 מועדונו בפתח הציב ששאולי למרות
ני על שומר מלקוחותיו, שקט ט המבק שלט
 להיכנע מסוגל היה לא הוא סדר, ועל מוס

 של למזלו צוו־סגירה. התוצאה: זה. ללחץ
 להתבצע חייב שהיה צוו־הסגירה, המועדון,

 בגלל לשבועיים נידחה האחרון, ב׳ ביום
טכניים. אי־סדרים

 ייסגר — אלו אי־סדרים יוסרו אם אך
 ׳תככי־ בגלל תל־אביב, של דיסקוטק־היוקרה

והמשטרה. הדת
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״1מועדוני-ה?י?ה ״חיסול
״ ק ט ו ק ס י ד  סגל ופדריקה דוב של ל

 רישיון לו יש חדש. לרישיון זקוק לא ן
 והסגור הישן הנמל בפתח מצוי גם הוא
הדור התושבים מרוב הרחק תל-אביב, של

שקט. שים
 השנה, סגל, לדוב חידשו לא אף־על־פי־כן,

 לדרוש עומדת המשטרה רישיונו. את
 סגירתו את ליכטנשטיין משופט־השלום

לפי לפעול חייב והשופט — המוחלטת

והכפייתי. המיושן העירוני חוק־העזר
 עם החל חיי־הלילה נגד מסע־הטרור כל

 הקטין רות החסודה, הח״כ של פליטת־הפה
 של גלי־הצחוק לקול שהצהירה, (מע״י)
 רועי־זונות מתרכזים בדיסקוטקים כי הבית,
 ״קני־פריצות.״ משמשים ושהם

שר על עמוק רושם עשתה זו הצהרה
 שפירא, משה חיים המפד״ל, של ד,פנים
 הדתית הכפייה את להשליט מזמן שזומם

 תל־אביב. של החילוניים תושביה על גם
 של הישנות בתקנות־העזר פישפש הוא

מכ לשמחתו, בהן, גילה תל־אביב, עיריית
 הדתי. הטרור להפעלת נהדר שיר
של הנוכחי המפכ״ל את אליו קרא כן על

 שר עקיפת תוך קופל, פינחס המשטרה,
 הבין השיחה בסיום ששון. אליהו המשטרה,

 חיסולם את ממנו דורש שר־הפנים כי קופל,
 ומועדוני- הדיסקוטקים כל של הסופי
 סגירתן ואת — עצמה שבתל־אביב הלילה

הדעת.״ על מתקבלת ״בשעה המסעדות של
 הצפון נפת מפקד את אליו זימן קופל

 איב־ אריה למשפטים המוסמך התל־אביבית,
 יעקב ניצב זה, של מפקדו עקיפת תוך צן,

קני•
 בפני פעם לא הצהיר השאפתן, איבצן
 ראה עתה מפכ״ל!״ אהיה ״עוד ידידיו:

 כל את לידיו נטל הוא להתקדם. הזדמנות
בתי־העסק־והשעשועים רשימת כולל החומר,

 אחר־ בעל־פה. אותו ולמד העיר, של הליליים
 בזה שיטתית, להטריד, הוראות נתן הוא כך

 רישום על־ידי בתי־העסק את זה, אחר
 המקומות של סגירתם ובקשות דו״חות

 לפעול מוסיפים דו״ח, אחר דו״ח שמקבלים
האסורות.״ ״השעות אחרי
 לתפקידי, רשמית שניכנס לאחר אחד יום

 השגת הראשון: בניצחונו איבצן זכה כבר
מאנדי׳ס. נגד המשפטי צוו־הסגירה

★ ★ ★
 שוממה:״ גבעה על ץ ״דיסקוטק

שהוא מה הקצין עושה דוע **
ושהי ע

ה מפקד איבצן, אריה הצהיר
 ״העולם בתב באוזני הצפונית נפה

:השבוע הזה,״
 מעניין לא התיירות, מעניינת לא ״אותי

 צריך שאני חוק יש האזרחים. של הבילוי
 אחר חוק יעשו אותו. ולבצע עליו לשמור

האחר. החוק על אשמור —
 לא אתה ,אם באנגליה: אומרים, ״אומנם

 כאן אבל בבירמינגהם.׳ תגור אל עשן, רוצה
 לפתוח יכולים מצידי, בירמינגהם. לא זה

 זה שם ביפו. שוממה, גיבעה על דיסקוטק
 זאת, יאפשר החוק ואם אחד. לאף יפריע לא
נגדו. נפעל לא

בדיס פעמים מספר ביקרתי עצמי ״אני
 בדיסקוטק בעצם, איזה. זוכר לא אני קוטק.

 זאת להרשות יכול לא אני הייתי. לא עוד
במו הייתי אבל איש־חוק, אני כי לעצמי,

 בסדר היה זה שרתון. מלון של עדון
 הפסיקה לשתיים בעשרה בדיוק גמור:

סגרו.״ ובשתיים לנגן, התיזמורת
 לילות־העיר הפקדת כי שהבין אחד
 היה לתיירות, מכת־מוות היא כאלו בידיים

 שרץ רבינוביץ, תל־אביב עיריית סגן־ראש
 יעקב משטרת־המחוז, מפקד עם להיפגש

 תל- את תהרסו ״אתם לפניו התחנן קנר,
אביב!״
 רק שר־הפנים, של לחצו את שידע קנר,

בכתפיו. משך
 איש־ חצקל היה קנר אצל שביקר אחר
תוצאות. ללא — שוב כסית.
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החיסול מיבצע ~\יכורי שלושת

קופלשפירא
 איש שפירא, חיים משה שר־הפנים
 פדי ההזדמנות את מנצל המפד״ל,
 תושביה על דתי טירור להשליט

 כל לחסל תל-אכיב, של זילוניים
חצות. אחרי כה, !ילוניות

נכ ישראל משטרת של המפב״ל
 תוך שפירא, של לתבתיבו נע

המש שר עליו, הממונה עקיפת
הק על ציווה ששון, אליהו טרה

עסקים. ולחסל להטריד איבצן צין

 את הוכיח שר-התיירות-והפיתוח
 חוסר־ ואת שפירא מפני פחדו

 למנהל כשאיפשר שלו, האונים
ה את להעביר התיירות לישכת

תוצאות. כל ללא ושוב, שוב כדור

הכדור את העכיר ״ממי״
—■י) !"111 נ—11̂,

 בראש לעמוד חייב שהיה ורם ף
 מלאת מוארת, תל־אביב למען הלוחמים

ה משרד כמובן,. הוא, ובילויים מוסיקה
הממשלתי. תיירות
מקוגוות־ביליי בארץ לתיירים אין כי
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