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קו שש  מונף מכבי־האש של מנוףננו
המוע של ?!ומת־תגג מעל

 תגג של השמאלי הצד עשן. ממנה שמיתמר דון,
לשתי והתפשטה הבניין בתוך אחזה האש שרוף. נראה

 שכילתה באש הבחינו לא השכנים העליונות. קומותיו
 יוצא העשן החל אשר עד מבפנים, הקומות שתי את

 שהגיעו מכבי־האש, את שכן הזעיק אז רק מקוסת־הגג.
מיס. סילוני על־ידי השריפה את לכבות והחלו למקום,

| ן* ■1 ן  הם המועדון של מבעליו שניים ן
 שאולי. וסדי (מימין) בן־פורת שוקי ^ ^111
בחו״ל. נמצאים ושניהם שאול, רפי של אחיו הוא

אשר !הדרטאתית, פציכה ף  מסרט־מתח, נלקחה כאילו • י
 הבילויים ברחוב השבוע התרחשה
 הסירה. יורדי התל־אביבי הליליים

 רוב שבה שעה בלילה, 2 בשעה
 יצועם, על עלו כבר העיר תושבי

 במוע- הדיסקו מקומת בקעה עוד
 רוק מוסיקת שאולי, רפי של דונו

 וגברים מטופחות נשים רועשת.
כו עם הבר ליד ישבו מגונדרים

ב הקומות בין טיילו. משקה, סית
 ששלטה זוטא, חוץ־לארץ אווירת
במקום.

לב פרשו אחרי־חצות 2 בשעה
ש היחיד המבלים. אחרוני תיהם
 אחרונים לסידורים במקום נשאר

ה ומתפעל המטבח של השף היה
לבי 4 בשעה שיצא פילים, מקום,

המועדון. את ונעל תו
 עוד כאילו הדבר נראה לכאורה,

 אך הסתיים. שיגרתי בילויים ליל
 בשעה שיגרתי. לילה זה היה לא

ב השכנים אחד הרגיש בבוקר 6
של קומת-הגג מעל המיתמר עשן

שאול
רפי שמו.

 ה־ בעל הוא רפי י
 את הנושא מועז־ון

בחוץ־לארץ. כרגע נמצא

,י

והד סום
החמישי

 ירמיהו ברחוב שאולי רפי של המועדון נראה כך
 ביום־ההולדת שניתלה ענק, ודוד סרנו כשבחזיתו

ומישטרה. מכוניות־כיבוי המקום הוקף השריפה ביום המועדון. של

 המיש- את להזעיק ומיהר המועדון,
 שתחנתם מכבי־האש, אנשי גם טרה.

שהב סיפרו באזל, ברחוב נמצאת
 רחוב מעל מיתמר בעשן לפתע חינו

ירמיהו.
ב הדברים התפתחו הזה מהרגע

 פכבי- של צוות עצומה. מהירות
 מכוגיות־כיבוי, ארבע שכלל אש,

ל הוזעקו ומנוף־גבהים רכב־הצלה
במהי הגיעה המשטרה גם מקום.
הש כובתה שעה חצי בתוך רות.

ריפה.
ר של האדמיניסטרטיבי המנהל

 ליאור שאולי, רפי עיסקי שת
,ב :בהתרגשות סיפר ורשבסקי,

 אלי טילפנו בבוקר 6ל־ רבע שעה
ליאון, משנתי. אותי והעירו הביתה

ה פעל שבו הבניין
שטן, רוני הוא מועדון

לפלסטיק. בית־חרושת בעל שהינו




