
 אמר הסינית, המיסעדה של השומר
במועדון. אש שפרצה
השותפים, לאחד סילפנתי מייד

ל בשכנות שגר בן־פורת, שוקי
 לבדוק כדי אותו והזעקתי מועדון

לה ניתן ואם רצינית הדליקה אם
משהו. ציל

 ו- 6 בשעה למקום, .כשהגעתי
 במכוניות חסום היה האיזור חצי ן־*

 תימרות- ראינו ומישטרה. כיבוי-אש
 מהר חיש מגג-המועדון. פורצות אש

כי במדרגות, עלינו פנימה, נכנסנו

ביקש ניזוקה, לא התחתונה הקומה
ל לנו שיאפשרו ממכגי־האש נו

מש להציל לנסות כדי צינור קחת
 המי- הצפת את למנוע רצינו הו.

המו של השניה שבקומה סעדה
ש העצומות המים בכמויות עדון,

 לא מכבי-האש אנשי שם. נשפכו
 שיש ואמרו לעלות לנו איפשרו

 חס־ עמדנו תיפול. שהתיקרה חשש
נא המועדון כיצד ראינו רי-אונים,

 ה־ את שהציפו ובמים, באש כל
מתפ האש כיצד ראינו ריצפה.

 עד נשארנו הגג. קומת אל שטת
 היה שראינו ומה בבוקר, 8 השעה
מאוד.״ עצוב

נשאו השיש וק
■הקומה של האקוסטית התיקרה

ה של הדיסקו קומת נראית כך
 השריפה. התחילה שבה מועדון,

הושחתו. הסקיי ספות ונפלה. נשרפה

 המבודדים הקירות באפר. מהולים במים וחוצפה ניזוקה הדיסקו ריצפת
 שבה העליונה, לקומה האש התפשטה מהתיקרה כליל. נהרסו מרעש

שרדו. השיש •שולחנות רק עשירה. צמחיה עם טרופי בסיגנון הקפה היה

שעה ע ששני נ  י7ג

ח ־1וו8.  שה! דון

 דודקוס נשרך נחרד,

הושמדו ושהי(!ומוח ג

 אחרי הדיסקו קומת של הבר נראה כך ך "1 ■1
^ ■  פרצה המועדון, בעלי גירסת לפי השריפה. 1■

קיר מאחורי שאירע חשמלי מקצר כתוצאה השריפה

 עליו. נפלה הקומה תיקרת וכל כליל נהרס הבר הבר.
 נמצאת קומה באותה לחלוטין. אבדו והציוד המשקאות

הרבים. והמים מהאש היא אף שנהרסה הדיסקו, רחבת

ה של האחזקה איש בילו, משה
ל כהרגלי ,הגעתי סיפר: מועדון, *

מכי בבוקר. וחצי 8 בשעה עבודה
 דיזנגוף רחוב מכיוון שבאתי וון

עשן. בשום הבחנתי לא בן־יהודה,
טי ברטיבות, הבחנתי הדלת דרך

עיניי. חשכו ואז במדרגות פסתי
 כאן יידרש קרה, שזה מאוד חבל

ביותר.״ רציני שיפוץ
מו את לראות היה עצוב אכן,

ה שלמחרת בבוקר הצמדת עדון
 שחור היה חדר-המדרגות שריפה.

דלו מים דלפו מהתיקרה מפיח.
 כמו נראו והבר הדיסקו קומת חים.

נש השטיחים שחור. תל-חורבות
 מלבד דבר נותר לא כליל. רפו

ש הפלסטיק קופסת אפר. עריכות
ה מערכת מופעלת היתה ממנה
 אפר של שחור כגוש נראתה קול,

 הפטיפון גם כמוהם בלתי־מזוהה.
 והס- הניקל כורסאות והתקליטים.

האקוס התיקרה באש. אוכלו קאי
הי המשקאות ומלאי היקרה טית

 שלא היחידים לגמרי. נשרפו קרים
ה שולחנות 48 היו כמעט נזוקו
 הקומה. אותה של שיש

לקומת- המוביל חדר־המדרגות

נה טרופי, בסיגנון המעוצבת הגג
 העשירה. הצמחיה וכן כליל, רס

 מ־ הדגים את והוציא עמד השרת
שנזוקו. והבריכות האקווריומים

קו הדבר,״ קרה משמיים ,כאילו
ה מבעלי אחד בדפורת, שוקי נן

ב ונפעם המום ישב שוקי עסק.
 ליבו: את ושפך המיסעדה קומת
לש בשבילנו הזדמנות ממש ,זאת

 תפאורה ולהכין המועדון את פץ
להת התחיל שלנו הקהל חדשה.

חידו לו לספק הזמן והגיע עייף
 ואופן פנים בשום ז הצתה שים.

ש בעולם אדם אין בלתי־אפשרית.
 כזה. דבר לנו לעשות סיבה לו יש

מתחי היו להצית כדי מזה, וחוץ
נב התקלה התחתונה. מהקומה לים
 יש הבר מאחורי חשמלי. מקצר עה

 קבוע שבו ס״מ, 20 של בעובי קיר
 הקיר מאחרי מראות. של ציפוי

חש אינסטלציה מותקנת היתד. הזה
הבלו בתוך מים של נזילה מלית.

ל וגרש־. חשמלי קצר יצרה קים
דליקה.
 וטדי רפי שלי, השותפים ,שני
ב בטיול כרגע נמצאים שאולי,

להזעיק רוצה לא אני אירופה.

ה את להם לקלקל לא כדי אותם
טיול.״

 אחת עוד היא במועדון השריפה
שע ושינויים אירועים משרשרת

לאחרונה. הזה המקום בר
ל השייך בבניין נמצא המועדון

 פלסטיק מיפעלי בעל שטן, תני
 של בנו נחום דורי בשם ולצעיר

 מיסע- במקום שתיפעל ז״ל, אלצי
 לפני המועדון. שהוקם לפני דה

קו שלוש את שכרו שנים כשבע
 אחיו שאולי, רפי הבנין של מותיו

הש בן־פורת. ושוקי שאולי, טדי
 שנים 10 של לתקופה היא כירות

 בין השותפות להארכה. אופציה עם
ל 707״ כך: התחלקה השלושה

 בן- שוקי של 307ד.ס שאולי אחים
מתפ בידי נוהל המועדון פורת.

 אחוז חודש כל בסוף שהפריש על
 לבעליה־,מועדון. מהרווחים ססויים

ה את תיפעל חודשיים לפני עד
חוד לפני קארייה. פילים מועדון

ה את עוזב שהוא הודיע הוא שיים
לאוסטריה. ונוסע מקום

שו סיפר פילים,״ שעזב ״ברגע
 אחר, מתפעל ,חיפשנו בן־פורת, קי

בין שהוא כץ, ראובן את מצאנו

 לאומי בנק של מינהלי יועץ היתר
 מבעלי ואחד האווירית והתעשיה

 את לעזרתו לקח כץ קולוסיאום.
ל תואר בעל שהוא פנסטר, שלום

 מועדון מבעלי אחד והיום מחשבים
קיסר.

 בתיפעול אני עבדתי היום ״עד
 שנים 6 אחרי עייף אני המועדץ.

 החיים עלי נמאסו עבודת-לילה, של
יותר להיות הזמן הגיע האלה,

 הפלירט את יש גיל לכל ממוסד.
 בשביל זקן וכבר 32 בן אני שלו.

 את למכור עומד אני מועדונים.
 עסק- להקים ומתכונן במועדון חלקי

הרצ של התעשיה באיזור רהיטים
ליה.

 האחים ובין ביני ריב שום ,אץ
 מנסה אני וחצי שנה כבר שאולי.
ל- היא שלי המטרה מהעסק. לצאת
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