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 יותר קטנה, עיר היא ל־אביב ךץ
 מכיר אחד כל ממטרופולין. *שכונה 1

 בארנק נמצא מה יודע איש כל אחד. כל
 בלילות. מיטתו מחממת ומי רעהו,

 את ועושים כולם יושבים בערבים
היתר. כל של חשבונם

 של חשבונו את כולם עשו לאחרונה
 והסביאה הזלילה מלן שאולי, רפי

 שמועות הזאת. הקטנה בשכונה
 וחודשים שבועות מזה כבר מתהלכות

 שהאימפריה לחיסול, בדרן הוא שרפי
 נסגר, מעסקיו שחלק מתמוטטת, שלו

 זאת שייחסו היו צולעים. והיתר
 את תלו אחרים מדי, מהירה לצמיחה
 שהעיר שטענו יש בטיילת. האשמה

מיפגש במקומות וגדושה מלאה

 נפתחים נוספים מקומות וכי ואכילה,
 או פאב יש פינת־רחוב בכל שבוע. מדי

 להיפתח עומד מפואר מועדון שניים.
 כמעט הוכו. רבים אן ירמיהו. ברחוב
 פאבים ונסגרים הולכים מקביל בקצב

 טענו כן — מכולם ויותר ומסעדות,
רפי. של אלה —

המוע נסגרה. הקטנה תל־אביב
 שהובטח למרות סגור, שנשרף דון

 לפני שייפתח העיתונות דפי מעל
 האיטלקית המיסעדה אחדים. חודשים

 בתופים שנפתחה הירקון, ברח׳ ,270
 בילבד, חודשיים לפני ובמצילתיים

 נראים האחרות במיסעדותיו נסגרה.
 למתוח אפשר בקיצור, סועדים. פחות

שאולי. על קו

 אוהב הוא רפי. את לראיין קשה
 אחרי אך אחרים. עם ראיונות לקרוא

 חיוך לכיסאו. אותו הדבקתי היסוסים
 כשהטחתי פניו על התפשט ממזרי
 כולה העיר לוחשת אשר את בפניו

 מעניינים לא הסיפורים גבו. מאחרי
 סדק אך לו. מזיז לא זה אומר, הוא אותו,
 ואחרות ניתנה, והתשובה נפער,

בעיקבותיה.
 רפי: טוען שנסגרו המקומות על

 לשיפוצים נסגרה הקטנה ״תל־אביב
 מאז עברו שנים שמונה בלבד.

 דהוי להיראות התחיל הכל שנפתחה.
 במשך לראות השתעממתי ולא־מעניין.

 גם הדקורציה. אותה את השנים כל
 יסודי. ושיפוץ חידוש דרש המיטבח

 עובד והוא מאנגליה, ידוע צייר הבאנו
 של פניה בחידוש הפסקה ללא

 תיפתח שבועיים תוך המיסעדה.
 'של חדשה שורה בה נגיש מחדש.

 בצורה ומוגשים זולים יותר מאכלים,
 יכינו למשל, הסלטים, את לגמרי. שונה
 בחירתם, לפי שולחן־הסועדים ליד

 יותר נגיש מפילה סטייקים ובמקום
והמבורגרים. אנטרקוטים

 כמו נפתח לא אמנם ״המועדון
 הפסקה, בלי שם עובדים אך שהבטחנו,

 הוא דלתותיו. ייפתחו חודשיים ותוך
 לדעתי, ביותר, המפואר המועדון יהיה

 יחידה מערכת־התאורה כולו. בעולם
 בלי צייר עובד במועדון גם במינה.

 את נטש לא המועדון מחברי איש הרף.
 1 המחודשת הפתיחה ואחרי חברותו,

חדשים. חברים 200 אולי, נוסיף,
 ברחוב האיטלקית ״המסעדה

 הסיבה אך נסגרה, אמנם הירקון
 הטבח עם בעיה לנו היתה פשוטה:
 בתחום בעיות היום יש בכלל, הראשי.

 יותר אין כולה בארץ בארץ, זה
 ממדרגה צ׳יפים חמישה או מארבעה
 בבתי־מלון. עובדים כולם ראשונה.
 פחות משלמים אמנם המלונות

 יותר, קלה העבודה אך מהמיסעדות,
 בכל כימעט יותר. בטוחה גם ואולי
 רק במיטבחים עכשיו עובדים מקום

 את לפתור שקשה כשראינו ערבים.
 גבוהה ברמה טבח של הבעייה

 אותה, סגרנו האיטלקית למיסעדה
 היא צארום זאביק עם ובשותפות

 כמיסעדה שבועות, כמה תוך תיפתח,
טובה.׳׳ מיזרחית

 גברים
30-ה בשגות ^

 שכורה דירה בסלון שרוע ך*פי
 סמוך במיגדל פינקס. במיגדלי 1

 בחתיכה האחרונה למנדי. דירה שכר
 לרפי צמודה לווינסון, ירדן תיו,

 ורומנים חתיכות שנתיים. מזה כימעט
 נראה זה אך חייו, כל רפי את ליוו

 פיקחית יפהפיה, הנערה יותר. רציני
כדוגמנית. כיום ומצליחה

 רפי התחיל שלו האימפריה את
 בתקופה עוד שנים, 16 לפני להקים
 טדי, הוא, באל־על. כדייל שעבד
דיי הם אף אברמוביץ, ואבי אחיו,
 דולר 2000 השקיעו באל-על, לים

 בתל־ הראשון הדיסקוטק בפתיחת
 לא היום ועד מאז ויסקי־א־גוגו. אביב,
 מנדי אחד ערב הגיעה לשם נעצר.

 הגיבורות משתי אחת רייס־דייוויס,
באנ בשערוריית־פורפיומו הראשיות

 להופיע כדי ארצה הובאה מנדי גליה.
 לא גדולה זמרת כזמרת. יפואי במועדון

 עד ונשארה היתה אטרקציה אך היתה,
היום.

 רפי, בה פגש למועדון כשבאה
 — ילדה נישואין, אחריו רומן, התחיל

 הקשר הזה היום ער אך גרושין, — דנה
 דבר עושה אינו ורפי עז, השניים בין

 אף והיא מנדי, עם להתייעץ מבלי
על־כך. נכבדה תמורה מקבלת

 לשם מנדי של שמה הוספת
 האורחים פני וקבלת שפתח, המועדון

 לכל לא־רגיל כוח־משיכה היוו בפתח,
 ולכל דאז, תל־אביב של והיפות היפים

בהם. להתחכך שרצו מי
 15מ־ יותר האימפריה מקיפה כיום

 ברחבי הפזורים ומועדונים, מיסעדות
הארץ.

 הקטנה בעיר כולם כמו ידעתי, מזמן
 במיסעדות חלק אין שלרפי הזאת,

 את משאיל רק הוא וכי ובמועדונים,
 תמורת לאחרים, וכושר־ניהולו שמו
 הניהול לחברת עמלה או שכר

החלקית. שבבעלותו
 כולנו רפי, אומר יער ולא דובים לא
 הם והמיסעדות המועדונים כל טעינו.

 או 'בילעדית, חברתו בבעלות או
 אין השותפות. של העיקרית בבעלות

 טדי, שרפי, כולה ברשת אחד עסק אף
 הרוב בעלי אינם בחברה ושותפים
 העסקים במרבית המניות. של המכריע

 שיפץ המקום, את רפי קנה או שכר
 או קצרה תקופת־הרצה ואחרי וריהט,
 שנבחר לאדם המקום נמסר ארוכה
 שלו הבחירה לנהלו. כדי רפי על־ידי
גברים על כלל, בדיד משום־מה, נופלת

 חייהם, של המאוחרות 30ה־ בשנות
 להפכם שיכול מחומר והעשויים

 אינו רפי מדוע? כמוהו. לפליייבויס,
מסביר.
 ־ למנהל רפי בין נחתם לא חוזה שום

 דבר לעשות רשאי אינו זה הממונה.
 לא בדקורציה, לא הבוסים. רשות ללא

 — מצליח המנהל במחיר. ולא בתפריט
 הכנסות החוצה. — מצליח אינו טוב,

 כך: בערך בדרך״כלל מחולקות העסק
חברת־ תחילה, מנוכות ההוצאות

ך1ד1  ומנהל שותף תדי, 1\
 בכל אדמיניסטרטיבי 111111

שאולי. רפי של האימפריה עיסקי

 אחוזי את מקבלת רפי של הניהול
 וצוותו המנהל ואילו שלה, הניהול

 שמקבלת האחוזים בשאר. מתחלקים
 מהמקומות אחד מכל חברת־הניהול

 20 בין לדבריו, נעים, אך שווים, אינם
 אלה הנקי. מהרווח אחוזים 30ל־

 גם יש אך המקומות, במרבית התנאים
מהמקומות, בחלק חלקיות שותפויות

 אבי מהם. בכמה שותף עדיין ונשאר שאולי רפי של מסועפים 11/1 ה* בעסקים שהשקיע הראשון שהיה אברמוביץ, אבי עם 1ןעןך
בתל״אביב. הסינית המיסעדה המזמר, הבמבוק את לנהל ימשיך
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