
 הזמן כל עסוקים נביעות, מפוני ״חבריי,
 לישון והולכים מהבנק הניירות בפתיחת

 למושבים, עבר חלקם ניירות־הבנק. עם
החו אצל וגר הגדולה לעיר עבר חלקם
הפי כספי את לבזבז להם חבל — תנת

 לקחת בחרתי אני בית. לרכישת צויים
 מיליון 3 שקיבלתי, הפיצויים כספי את
 בעסק. אותם ולהשקיע שקל, אלף 600ו־

 ובשביל בשבילי שהם ומועדון, מיסעדה
בית.״ חבריי

האח השישי ביום שמעתי אלה דברים
 ,36ה־ בן ישראלי גילעד של מפיו רון

 לשעבר, נביעות מושב של רכז־התרבות
 מיב* חוף על החדש מועדונו בפתיחת

אור 600 הוזמנו שלפתיחה למרות מורת.
 עד גילעד עם וחגגו ,1500כ־ הגיעו חים,

 רבים אמנים הלילה. של הקטנות השעות
 את שם והכירו בנואייבה והופיעו שבילו
 את שסיימו אחרי למועדון באו גילעד

מירו מקריית־שמונה, הגיעו הופעותיהם.
יוסי חבר־הכנסת ומבאר־שבע. שלים

 אסתר גויכאלי, רכקה׳לה שריד,
 וכל בנזין להקת אר,שטיין, גרי שמיר
הרא הפעם זו שנפגשו נביעות, מפוני
 נותן באו שכולם ״זה הפינוי. מאז שונה

 בסיפוק. גילעד אמר חיים,״ סם לי
ה את שראה קירשנכאום מרדכי
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1 רכז ישראלי, גילעד 11111*1
^ ■  של לשעבר התרבות 1111/ י

 מברך החדשה, המיסעדה ובעל נביעות
במיכמורת. עימו לחגוג שבאו אורחיו את

 אמר השלום,״ את מסמל ״הלבן בלבן.
בגאווה. גילעד
 יכולה אני לילה באותו מראהו לפי

 בחיי חשוב מוקד יהווה שהמקום להתנבא
אחרון. חוף באמת ויהיה בארץ, הלילה
 גם ואני נואייבה, תהיה לא לעולם ״זו

 ערבים לנו היו בנואייבה מתיימר. לא
שה עד ושיחות מוסיקה יין, בקבוק עם

 שהמועדון־ היא שלי המטרה עלתה. שמש
אווי לחבר׳ה ייתן כאן, שפתחתי מיסעדה

 לשים חופשיים האנשים ירגישו שבה רה
 אצלי להם. כשמתחשק הפטיפון על תקליט
כש מים, ולשתות קל־קרים להביא מותר

 הכסף להרוויח, רוצה לא אני מתחשק.
 הם בחיים מטרתי בחיים. מטרה אינו

 לי עלתה לחבר׳ה, הזאת המסיבה החיים.
 הבאתי לי. איכפת לא אבל לירות, מיליון
 — חופשי סלטים בירה, חביות שמונה
שייהנו.״ העיקר

 שנים 9 ישב כפר־גילעדי, בן גילעד,
 אדם ״הייתי הנולד: את וראה בנואייבה

 הירח* קמפ-דייוויד, הסכמי כשהחלו חכם.
 יוצא הייתי להתרחש. עומד מה מייד תי

 אנשים על מסתכל שבוע, מדי לתל־אביב
 מאמין אני החדשה. המציאות את ולומד

 אוהב אני החיים. של בבואה הם שאנשים
 ידעתי הלב. כל את להם ואתן אנשים

 יהיו לא פעם אף שאפתח החדש שבמקום
 במקום חייתי ודקלים. שקיעות יותר לי

ממש. גן־עדן אדמות, עלי ביותר היפה
 מקודש דבר הוא שלום הסכם ״אבל

 עוברים. בית עוזבים, לא בית לאדם.
 בטלוויזיה ישראל עם שראה הבכיות כל
 חיפשי המפונים גדולה. אחת הצגה היו

 מציאותי, הייתי אני ובכו. לבכות סיבה
שו עם ויחד חוף־ים, עם מקום חיפשתי

 חיל־האוויר טייס שגער, עופר תפי,
 ושי־ הזאת החורבה את מצאנו לשעבר,

שב הדקלים את ידינו. במו אותה פצנו
מח אותם ושתלנו מנואייבה הבאנו פתח
 הלכתי הפינוי לפני האחרון ביום כאן. דש

ב לי שנתנו הבדואים, חבריי את לבקר
למ אותו להכניס יכולתי לא גמל. מתנה
 את לי שאכלה בעז, והסתפקתי כונית

במכונית.״ האחורי המושב
 שלו המקום יהיה במה אותו כששאלתי

 השיב: והמיסעדות, המועדונים מיתר שונה
מלא מקומות הם בארץ המקומות ״רוב

 צביעות. הכל לאדם. יחס אין כותיים.
 אצלי בית. זה מיסעדה, לא זאת אצלי
 דמי־כניסה. אגבה לא אני שווים. כולם
 רוצה שהוא מה בדיוק האדם יעשה כאן
 תל- מועדוני של הפוחלצית האווירה בלי

 את דווקא בחר מדוע לשאלתי אביב.
 יושב הניקרה ״בראש השיב: מיכמורת׳

 ודתיים. ראש־עיר יש לתל־אביב צבא,
 זה ים אחרון. חוף שיהיה החלטתי פה
התחלה.״ או סוף או

 כאשר דקות, שתי מדי נקטעה שיחתנו
 לרגע, פסק לא והמברכים החברים זרם

זה קולוסיאוס ״גילעד, :הפטירה ומישהי

אשתו־ (מימין), רזילי עירית מנהלות בוטיקאיות שיחת אודוחמות שיח
 והיום בוטיק בעלת בעבר לוי, אושיק הזמר של לשעבר

בוטיק. שמנהלת אמדורסקי, בני הזמר של אשתו״לשעבר אמדורסקי, ומיקי עיתונאית,

עיני את ניקוה ההלס־וויס
 חילקו אתיר במועדיו! ^ הישואלים

הכדורגלנים * אחד למועדון הזמנות
עסקים לאנשי ם ת הניב את חגגו

ווו (:ה 1איי נו
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 מיס־ נכתב בו המועדון, פתח שמעל שלט
 והציע זה, לא שזה החליט החוף, עדת

 אחרון״, ל״חוף המקום שם את לשנות
 המקום שאת אמר נלסון שרפי מכיוון

כתוב השלט שיחזירו. סיכוי אין הזה,
 כתפה מאחורי מציץ נראה יונתן, מיכאלי,ה ל י ה ק ב ו של ה נ ב

 את לקחת הנהנת המפורסמת, אמז של
למיכמורת. שהגיעו הרבים האמנים בין היתה רבקה׳לה לאירועים. האישי כמלווה בנה

י|||| 111/ *11111 התוכניות מנהל שהיה (משמאל), קירשנבאוס מוטי הוא ך |
אחרון. חוף הש<ס את למיסעדה נתן הוא בטלוויזיה. ^ 1 ״ ״ * ׳ ״ *-

אמדורסקי. מיקי באמצע ליליים. באירועים להיראות המקפיד שריד, יוסי ח״כ משמאל


