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ה את לגנוז הוחלט מכך כתוצאה נפל.
__________ כולה. תוכנית

 במיש־ הופיעו מכן לאחר רבים חודשים
המשקי צמד גרבינסקי ישראל של רדו
 לדעת התעניינו הם וגינזבורג. לאור עים

 אכסקלוסיבי מועדון לפתוח אפשר היכן
 גר־ הצליח עימם שיחה כדי תוך בעיר.

 של הישנה בתוכנית לעניינם בינסקי
 את לידיהם קיבלו השניים היכל־התרבות.

בינ פג שתוקפה השניה, המיכרז הצעת
 החליטו הפרטים את שלמדו ואחרי תיים,
בחיוב. ההצעה את לקבל

 עורך- של שירותיו את שכרו השניים
 הנד את למענם שניהל נאמן, איבי הדין

 השנה, בתחילת העיריה. עם שא־ומתן
 לבסוף חתמו ממושך, ודברים דין אחרי

כתו נערך החוזה העיריה. עם החוזה על
 ולא גרבינסקי של האישית מיוזמתו צאה

המיכרזים. אחד סמך על
הק קיבלו גינזבורג ואורי לאור נחי

לנד כך, במיכרזים. כלל הוצעו שלא לות

מאמי הגרמנית התביעה אם לדעת אין
 כדי בו שדי יתכן אך זה. לסיפור נה

ה את ואילו הבעל. הרשעת את למנוע
 שהובטחה מאחר לדין, לתבוע אין אשד.

העניין. יסתיים שבזה יתכן חסינות. לה

תל־אביב
?דים דוחדם

בית־קפה, אפרופו
צו־סגירה מיכרז,

וגית-מישפט
 החדש, היוקרתי בית־הקפה של פתיחתו

 ל- הוסיפה חודשים שלושה לפני אפרופו,
 בינלאומית. ברמה בילוי מקום תל-אביב
 בבניין השוכן בית־הקפה, של בעיצובו

ש לירות, מיליוני הושקעו -היכל־התרבות,
 אולם הכרך. בלב לפנינת־חן אותו הפכו

הוא המקום של עתידו על שמעיב מה

כתל־אכיכ א־פרופו קפה
חינם אחת שנה

ה זכויות את בעליו קיבלו שבו האופן
 המחזיקה היכל־התרבות, מחברת חכירה
ההיכל. על הבעלות את בידיה

ה אפרופו, בעלי גהיכל. זבל פחי
או היורד־שחזר־ארצה, לאור, נחי יבואן

 פרנקל שלמה והאדריכלים גינזבורג, רי
 במיכרז, כלל השתתפו לא רסקין, ויורם
סי החברה. עם החוזה על שחתמו לפני
 במיוחד מעניין חמקום של לידתו פור
 עד פועל שבית־הקפה העובדה לאור גם

מהעיריה. רשיון בלי היום
 ישראל שנים. שלוש לפני החל הכל

 של לישכתו ראש שהיה מי גרבינסקי,
וכ להט, שלמה תל־אביב, עיריית ראש

וחי לתרבות תל־אביב קרן את מנהל יום
המח שטח את לנצל רעיון אז העלה נוך,

 לשם שבהיכל־התרבות ופחי־הזבל סנים
 להחלטת הועבר הנושא בית־קפה. הקמת
 יושבים שבהנהלתה היכל־התרבות, חברת
הפילהר התיזמורת ונציגי העיריה נציגי

לב הוחלט ממושכים דיונים אחרי מונית.
גרבינסקי. להצעתו בחיוב להיענות סוף

המש נדרשו תנאיו שלפי מיכרז הוצא
 לצי- לבנות הקפה, בית את להקים קיעים

נוש לגבי ולהתחייב עירוניים שירותים דו
המש חשבון על והכל נוספים. רבים אים

 היכל־ חברת מצד סיוע כל ללא קיעים,
 המיכרז להם הציע זאת תמורת התרבות.

 עשר של לתקופה המקום לחכירת זכויות
נמוכים. חכירה בדמי שנים

 את ורכשו ענייו גילו משקיעים כמה
 הבניה תוכניות עם יחד המיכרז הצעת

 קצנ- מישפחת היו ביניהם אליו. הנילוות
שאו רפי המיסעדן רוול, קפה בעלי גולד,

 מועדוני־לילה שניהלה סגל, פדריקה לי׳
 ד,מיכ־ דרישות היו אלה לטענת ואחרים.

 טענות התעוררו במייוחד מופרזות. רז
שירו הקמת המחייב הסעיף נגן קשות

יברי המשקיעים שלדברי עירוניים, תים
 לא איש מבית־הקפה. הלקוחות את חו

ש המועד בתום נפל והוא למיכרז, נענה
לו. הוקצב

 חברת ניסחה תחתיו מרהינ.'. עיצ*כ
 נלמדו הפעם חדש. מיכרז היכל־התרבות

 נמחק השירותים על והסעיף הלקחים,
 התנאים. הוקלו אחרים בסעיפים לגמרי.

מהמשקי איש נענה לא הפעם גם אולם
השני המיכרז וגם הפוטנציאליים, עים

ית שהמשקיע המיכרז תנאי דרשו של׳
פתי מיום חודשיים חכירה דמי לשלם חיל
 וגינזבורג, לאור של בחוזה בית־הקפה. חת

 בית- את יפעילו כי ניקבע זאת, לעומת
בחינם. אחת שנה הקפה

מה חלק כי טוענים וגינזבורג לאור
 לעומת דווקא, מחמירים בחוזה סעיפים

 היתד, זאת לדבריהם, שבמיכרז. ההצעות
ב היכל־התרבות. חברת עם עיסקה מעין

 לקראתם, החברה הלכה אחדים סעיפים
החב לקראת הם הלכו אחרים ובסעיפים

 מביאים בתנאים להחמרה כדוגמה רה.
 החכירה. דמי גובה את וגינזבורג לאור

 בילבד, לירות אלף 15 הוצעו במיכרז
 25 לשלם התחייבו הם ואילו למדד, צמוד
 בדיקה אולם למדד. צמוד לירות אלף

 מופרכת. היא זו טענה כי העלתה, קצרה
 ניסוח לתאריך מעודכנות הלירות אלף 15

 אם החוזה. ניסוח לפני כשנה המיכרז,
 25 אזי מאז, המדד עליית את מחשבים

 אותו כימעט הינן בחוזה המופיעות האלף
הסכום.

 לחודש לירות אלף 25 גם זאת, מילבד
 וגינזבורג לאור שהרי פעוט, סכום הינם

 בחינם. אחת לשנה בית־הקפה את קיבלו
בית של עיצובו עלה שלדבריהם אלא

האדריכ אולם לירות. מיליון 10 ד,קפה
 ויורם פרנקל שלמה אותו, שעיצבו לים

 זו עובדה לעסק. כשותפים ניכנסו רסקין,
ההשקעה. נטל על ספק, בלי הקלה,

 19ב־ לקהל ניפתח אפרופו בית־הקפה
 קיבלו כך אחר יומיים השנה. באוגוסט
 היה לא — מהעיריה צו־סגירה הבעלים
 הגישו, הם העסק. לניהול רשיון בידיהם
לפ חודשים ארבעה לרשיון בקשה אמנם,

 בין כמקובל, עברה, הבקשה הפתיחה. ני
 נפרד לאישור השונים, העיריה מישרדי

 לנושא האחראי הפקיד מהם. אחד בכל
 עוכבה מכך וכתוצאה בחו״ל, שהה הביוב

 לפתוח החליטו וגינזבורג לאור הבקשה.
 העיריה, תגובה הרשיון. ללא המקום את

לבוא. אחרה לא צדד,סגירה, של בדמותו
 בית- החלטת לפי בית־הקפד, פועל כיום

 ארכה לבעלים שנתן העירוני, המישפט
 בית- שגם ניראה חודשים. שלושה של

 לתל- אפרופו של בתרומתו הכיר המישפט
 שירותיו ורמת המרהיב עיצובו אביב.
לו. עמדו
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