
 אותו. להספיד מיהרו ודם ^
 מיפלצת הוא שהמקום אמרו ~

 שנפש אמרו חיים, ללא ענקית
 אמרו במקום, תדרוד לא חיה

 פיל עוד שהנה תיקרה, לו שאין
כיש שזה לתל־אביב, נוסף לבן
בז ביקר שלא למי מוחלט. לון
 הנקרא הגדול במרכז האחרון מן

 דיזנגוף, לב או סנטר דיזנגוף
רבתי. הפתעה צפוייה

 והערב היום שעות כל במשך
ה החנויות חיים. המקום שוקק

שנ במשך ריקות שהיו יפהפיות,
ה ברובן מאוכלסות וחצי, תיים
 את שובים חלונות-הראווה גדול,
ו יוצאים בני-אדם המוני העין,

 סביב מצטופפים הילדים נכנסים,
ל מאזינים לחיות־בית, החנויות

ה בשפע ומתבוננים המדבר תוכי
 בני- מהחלונות. הקורצים צעצועים

 חנויות סביב מתגודדים גוער
ל באוזניות ומקשיבים התקליטים

הספ חנויות האחרונים, להיטים
בספ המדפדף בקהל מלאות רים
רים.

עו אנשים של בלתי־פוסק זרם
המו במדרגות-הנעות, ויורד לה

 ה־ לקומה. מקומה אותם בילות
 יותר יכול אינו המרכזי משביר

 בשעות מתים. עסקים על להתלונן
 שני אל רב קהל נוהר הערב

בארץ. ביותר היפים בתי־הקולנוע

 מה להבין התחיל הישראלי הקהל
ה לפני יפה. בסביבה קולנוע זה

יוש בחח, וסערה כשגשם סרט,
 היפה בבי׳ת־הקפה אנשים בים

 העגולה המירפסת בעל תטראס,
 הבאה נעימה, בחמימות האדומה.

מגי הבניין, של ממכשירי-החימום
 וב- חם קפה חינניות נערות שות

ביתיים. לינצ׳ס
 ל־ הקפה משמש היום במשך

 למישרדי הבאים אמנים, מיפגש
 ישראל. אמני אירגון — אמ״י

 הצה־ בשעות כאן למצוא אפשר
 ויענק׳לה עזיקרי ניסים את ריים

להצ טכסטים לומדים בךסירא
במר העובדות ודוגמנויות גות,
 הנמצאים הרבים הקוסמטיקה כזי

במקום.

תי מג א ה  ״
ט״ ק רויי פ ב

* ״ יזכגדף ן ר ט  היום של סנ
 מרכזי-קניות להזכיר מתחיל //*

 היום כאן פועלות באירופה. ובילוי
 של יצירות המציגות גלריות כמה

 הגלריה ביניהן ישראליים. אמנים
 בארץ. הטובות מן שהיא רדיוס,
לסי הפך שבלול הלילה מועדון

של החדשה בהנהלתו הצלחה פור

ך¥1  של הקרקע מקומת 11|1ך
ל ניתן סנטר דיזנגוף 1**1• י *1*

העוברים את המובילות העגולות המדרגות על השקיף

 נטועה; למדרגות מתחת לשנייה. אחת מקומה והשבים
 1חוד־ כמה לפני עד למיבנה. חיים המוסיפה צימחייה

אדס. ובני מעסקים ריק שומם, ברובו המקום היה שיס

 שבועיים בעוד צבן. יאיר האמרגן
 השנייה בקומה להיפתח עומד

 תאורה בעל חדש, מועדון־חברים
 גם חדשה תנופה שיתן מהממת,

במקום. הלילה לחיי
 מישרד-פירסום בעל טופז, חיים

 סנטר בדיזנגוף הנמצא מבע,
 כיו־ משמש והיום היפתחו מיום

 והחנויות, העסקים ועד שב־ראש
ב נפתח סנטר ״דיזנגוף מסביר:

 60 מתוך נכשלה. העיסקה שים.
 שגם ,18 בקושי נפתחו עסקים

 איש קצר. זמן כעבור נסגרו הם
 סנטר, דיזנגוף על לשמוע רצה לא

הגדולה. הנפילה והתחילה
והחלט בפרוייקט האמנתי ״אני

 שה- ראיתי חיים. בו להזרים תי
 הם מהכישלון העיקריים נפגעים

העס בעלי הפרטיים, האנשים —
רבות פעמים אותם הזהרתי קים.

 ״1010 מ״דיזנגור צחקו מרם
הוא והנה ־ אותו והסניוו

תוססים סייס שר למוקד הנו
 בעלי מרובות. ציפיות ועורר 1978

 פילץ אריה סנטר, דיזנגוף חברת
 לפתח רצו שרון, פלאטו ושמואל

 שטיר, צוות אל ופנו המקום, את
 וירידים. תערוכות מעצבי שהם
 מסיבת־עיתוג- כינס שטיר דובי
עס 60 יפתח הוא כי והכריז אים
סנטר. בדיזנגוף קים

 בידיו. היו לא האלה ״העסקים
 אנשים לשכנע צריך היה הוא

 ולא עסקים שם שרכשו פרטיים,
 ש־ לצוות להשכירם אותם, פתחו
 לאחרים, ישכירם שהוא כדי טיר,
חוד* 10 למשך כסף, אין חינם

 לעשות אלא איש, על לסמוך לא
לק עסקיהם את ולמסור מאמץ
או שיפתחו כדי מישפחה רובי
 היתה, שטיר צוות עם הצרה תם.

 ב־ מאות עם מגע להם היה שלא
 חנויות. שם שרכשו עלי־העסקים

 וביקשו אלי פנו עסקים בעלי 50
 עיני,, כראות בעיסקיהם שאטפל
 רק בחינם, אפילו אותם ואמסור

 להם ישלמו החדשים שהדיירים
ההוצאות. את

ב שניתן מה לעצמי: ״אמרתי
פיר־ וצדקתי. חינם, שתה חינם
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