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■י1*- חב שני עם שביחד מארה״ב, '
 המלצרית. אורנה, לידו המקום. פתח רים

■ע!

המדרגות על
הצרות. כל את ולשכוח בירה

 הפאב. בתוך להצטופף להם מתחשק שלא אלה כל יושבים
 של כנם עם בחוץ לשבת אפשר אלה חמימים בערבים

הפאב. בסביבת המתגוררים צעירים, הם המתגודדים רוב

ראן? טובים בני
 עומדי פשוט מקום, מצאו שלא ואלה לשולחנות,

ק הסמוכים ברחובות המתגוררים סטודנטים, הם

 מקום איזור־מגורים. היו רוטשילד שדרות קד.
מוש הבימה ותיאטרון התרבות היכל רק שקט.

קהל. כים
 אולי חדש. מרכז־בילויים בשקט, לו, קם והנה

 ופינו סוף־השדרה מבתי נסוגו שהדיירים מפני
מיי שכנים אין לפאב למישרדים. מקומם את

 שבאי ומכיוון בתים. כמה של במרחק רק דיים.
 אין אלימה, אינה והאווירה רועשים, אינם הפאב

 להטריד, באה כשהמישטרה מתלוננים. הדיירים
עצמית. ביוזמה זאת עושה היא

 נמצאת מולו חדש. למרכז שייך הפאב
 תערוכות־תמו־ המקיים בית־קפה הלבנה, הגלריה

 מסביב אפרופו. קיים היכל־התרבות ליד נות.
בשם באר יש במרתף, סקאלה, קפה ליד לפינה,

 המתעקשים הרבים לצעירים מפריע לא לפאב■'זהדוחק־בנניסה
 להגיע מצליחים אינם ונדחקים, נדחפים הס להיכנס.

צפוף. שיהיה מראש יודעים הבאים כל המדרגות. על ומתיישבים מתייאשים לבאר,

 יורדי־הסירה. רחוב ליד הירקון, רחוב סוף
ידוע. זד,

 והמונים ליחו, נס לא דיזנגוף רחוב גם
 וכמו־ בליל־שבת בייחוד שם, מסתודדים
צאי־שבת.

השכו אנשי מבקשי־הבילוי, באים לשם
 לתל־אביב הנוהרים ועיירות־הפיתוח, נות
 לחברה שייכות של הרגשה לתפוס כדי

מפורסמים. אנשים אחרי ולתור הגבוהה,
מו קם אלה, מוקדים משני הרחק והנה,

 רחוק שהוא משום דווקא אולי שלישי. קד
 שיודע, מי דק בא לשם המוקדים. משני

 ההמון מן הרחק להסתודד שרוצה מי
הסוער.
המו־ מן רחוק יותר מקום למצוא קשה

השקטה הנינה
אחרי הופך שני, מבט בו

 הבית היום. בשעות נראה זה לפחות כך או
 מעיף אינו שאיש רוטשילד, בשדרות הראשון

בתל־אביב. ביותר הצפופים המקומות אחד חצות,

בתל־אביב. הזה כדבר היה לא וד
 והוא פאב, רוטשילד לזה קוראים ?

 שדרות של האחרון שלפני בבית נמצא
להיכל־התרבות. ס&וך השקטות, רוטשילד

 ורדום, שקם ביודקפה כאן היה פעם
השדרה. סוף שנקרא

 פאב — אנגלי לפאב דומה זה עכשיו
מאוד־מאוד. דחום
השול ליד איש, 40 עד 30ל־ מקום יש
 המיר־ על הבאר. לאורך ובעמידה חנות׳

איש. שישה־שמונה עוד לשבת יכולים פסת
 ואשה, איש מאה בפאב יש בחצות אבל
 ,25 עד 20 בגיל צעירים כולם כמעט

 ולא־זרו־ זרוקים ובנות־טובים, בני־טובים
כתיכוניס שנראים ומי סטודנטים קים,
ה ליד הבאר, לאורך נדחסים הם טים•

 להסתובב שקשה עד במעברים, שולחנות,
נו עשרות כמה כמשמעו. פשוטו במקום,

נש בכניסה, המדרגות על יושבים ספים
ב מסתודדים הסמוךי, המעקה על ענים

עמידה.
 החבית, מן בירה שותים כולם כמעט
גדולות. בכוסות

 !איך ועוד .11זיי הוא פאב רוטשילד
 עכשיו זהו בבוקר, בשלוש או בשתיים

בתל־אביב. המקום
כאן? דווקא מדוע מדוע?

ב־ ממוקמים תל-אביב של חיי־הלילה


