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המועדון של המנהל שגיא, משה במרכז: מחדש. יפתח כשהמועדון בניהול לעזור וימשיך

 נוהג רפי המחודשת. הקטנה תל־אביב מיסעדת את שינהל לרנר, דני משמאל: בחיפה.
 אלה גברים המאוחרות. 30ה״ בשנות גברים של לניהולם ומיסעדותיו, מועדוניו את למסור

מפרש. אינו רפי ן מדוע כמוהו. לפליי־בויס, להופכם שיכול מחומר לדעתו, עשויים,

 שותפים גם רפי של לחברתו יש שבהם
זוטרים.

 העסקים שגם שמעתי ״רפי,
הולכים...״ כל־כך לא הפתוחים

 למישרד, ראשון יום כל ״...תבואי
 כולם,״ שמביאים הצ׳קים את ותיראי

מתגרה. הוא
 על רוכן ונייר, עט נוטל רפי

 רשימת ובה טבלה, ומשרטט השולחן
 ומנהליהם. המועדונים המיסעדות,

לצייר שגמר אחרי חלש, שלו הזיכרון
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בתל״אביב. המועדון את שינהל

 שמות את ושיבץ הטבלה, את
 חלק לפחות ששכח גיליתי המנהלים,

 אינו שהזיכרון נראה ממיסעדותיו.
שלו. החזק החלק
 ארוכה. הלא־מלאה הרשימה גם

 על־ידי מנוהל בכפר־שמריהו מנדיס
 של החיפאי(סניף המועדון צור. משה

 משה על־ידי מנוהל התל־אביבי),
בעבר, בעל־מיסעדות לרנר, דני שגיא.

 את ינהל רפי, עם בשותפות בחלקן 1
 סינית מנהלת הקטנה. תל־אביב
 פרישמן ברחוב סינג למיסטר

 המיסעדה את מנהל נינו בתל־אביב.
 גוטה אמריקה. בבית היוקרתית

 מיסעדת־הדגים את מנהלים וסבאג
מנהל הסיני דויד תל״אביב. נמל בפתח

ד ,,אינני ח פ . מ ן .ממיתו . 
 צנוע... ■ותו נגיש ...אולי
-המבווגוים״ סטייקים ...במקום

 שלום באילת. מנדי המיסעדה את
 המועדון את ינהלו כ״ץ וראובן פנסטר
 מחדש. שייפתח הירקון, ברחוב

 תנוהל ,270 הירקון, ברחוב המיסעדה
 אברמוביץ, אבי צארום. זאביק על״ידי
 התחלת מימי רפי של שותפו

 גם ממנה לחלק ושותף האימפריה,
 הבמבוק את לנהל ימשיך כיום,

 מול הסינית המיסעדה המזמר,
 המיסבאה את הקטנה. תל־אביב

 הדראגסטור, את טל. יעקב ינהל
 שכח דיזנגוף, ברחוב מחדש שנפתח

 שלום על־ירי מנוהל זה להזכיר. רפי
 המיועדים של שמם את גם פנסטר.

 להזכיר. שכח חדשים עסקים שני לנהל
 היפאנית המיסעדה תיפתח בקרוב
שבכיתרו: הנזר ואולי והעיקר, סושי.

 הרשומה חברה קיסריה, ומקרקעין
בבורסה.

 לדבריו, הימר, לא רפי בבורסה
 אינו הוא נפגע. לא המפולת וכשבאה
 מחפש הוא כאלה, בכספים מעוניין
 המרים גם כוחו. את לנסות כדי אתגרים

 הוא שהבחור להודות חייבים שבאויביו
 מהדברים אחד כל כימעט מקורי.
 או לפניו, אחרים בידי נעשה לא שעשה
 כמוה נראתה שטרם ברמה נעשה
 דיסקוטק שפתח הראשון הוא בארץ.
 סינית מיסעדה שפתח הראשון בארץ,

 מועדון־ שפתח הראשון בתל־אביב,
 בארץ שפתח הראשון בישראל, חברים

 בנוסח מזון בעלת מיסעדה דראגסטור,
ועוד. ועוד אמריקאי,
. ,11ה־ ברשימת אותך כללו ״רפי,

 ואפילו פעם, היתה בריונות בכאלה.
 שניסו בריונים עם מכות הלכתי

 התופעה גם היום אך למועדון. להיכנס
 שאני פעם טענו קיימת. לא הזאת

 התחתון. העולם של שחור הון משקיע
 ובחמש לאט־לאט, התחלתי שטויות!

 אך קשה. די נאבקתי הראשונות השנים
 עלה לא כזה עסק שלהקים לזכור צריך

 או לפתוח היום היום. כמו כסף בשעתו
 השקעה דורש כבר עסק להקים
 בזמנו סייעה הממשלה גם מאד. רצינית
כש בעיקר חדשים, עסקים בהקמת
 וגם לתיירות. קרוב היה הנושא

הבנקים."

 יתחיל אולי עכשיו? יקרה ״מה
מיתון?"

 עברתי כבר ממיתון! מפחד ״אינני
 אז גם .1966ב־ קשה יותר מיתון

 להגיש ונצטרך יתכן מצויץ. הרווחתי
 שיתאים במיסעדות, צנוע יותר אוכל
 ימשיכו אלה אך האורחים, לכיסי יותר

 תל־אביב. רק לא זה תשכחי, אל ויבואו.
 מוצאת את הארץ. מכל באים העירה
 שמגיעים חברי־קיבוצים, אפילו אצלי

לבלות. העירה
 הוא תל־אביב של המשיכה ״כוח

 700 אולי בתל־אביב יש בכלל, עצום.
והנחשבים הטון את שנותנים אנשים

 של בפואייה ובית־קפה מיסעדה
 בקרוב. ייפתחו הבימה תיאטרון
 עוסקים עכשיו חתום, כבר ההסכם
בתכנון.

 גותגים
̂זטון את ^

 את גם מנהלת ברת־הניהול ךץ
 קצת הסיפור כאן הדולפינריום. 1 (

 של בבעלותו הוא הדולפינריום שונה.
 של בחובות שקע העסק עפרון. צבי

 השאר בין רולר, מיליון מחמישה יותר
 עצמו על נטל רפי כושל. ניהול בגלל

 וללא סיכון ללא המקום את להפעיל
 בלבד בחלק כבר עצמית. השקעה
 — לדבריו — היתה שחלפה מהעונה
 דולר, מיליון מרבע יותר של הכנסה

 לשנה המבקרים. גם היו הזה וכמספר
 נמרצת הפעלה רפי מבטיח הבאה

 הרחב הקהל את שימשכו והפתעות,
אתגר. בכך רואה הוא למקום.

 רפי שכח בקיסריה החברה את גם
 עם שותף שרפי מסתבר בטבלה. לציין
 שהקימה בחברה אייזנברג שאול

 לא הוא וילות. שישים בקיסריה
 על לו ניתן חלקו פרוטה, השקיע
 חמש כיום חלקו בעיסקה. תיווכו
 רע! לא דולר. כמיליון ששוויין וילות,

נופש בחברה דירקטור הוא רפי כיום

 הפשע מראשי שאתה וטוענים
המאורגן."

 קשר, לי היה לא לעולם ״בולשיט!
 ואגב, התחתון. לעולם קשר לי ואין

 היה לא והמועדונים המיסעדות בתחום
נתקלתי לא מעולם פרוטקשן, ואין

הנוכחית החברה עם
בעולם. ביותר היפה הנערה בתחרות ישראל את שתייצג כישראלית עבר
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ביפו. במועדון פגשה שאולי רפי את ב״שערוריית־פרופימיר. הגיבורות

 ומתים שרוצים אלף 30 עוד ויש ,11ז>
 ותמיד היה תמיד זה בהם. להתחכך

 חלק למצוא יכולה את ואצלי יהיה,
 יושבים מזמן שרובם למרות ,700מוד

בבית.
 יותר מזכירה תל־אביב ״בכלל,

 מה יש הזאת לעיר ניו־יורק. את ומתר
 בעולם, המקומות מכל יותר להציע,
 ואנשים פעילות, המון פה יש כימעט.
 וכמו המקומות. מכל לכאן נמשכים

 בניו־ לנהר, שמעבר מה באמריקה,
 אצלנו, גם כך אחד. אף מושך לא ג׳רסי,
בתל־אביב." קורה הכל כמעט

 הסינית, למיסעדה מעל ממישרדו
 ויורדי־הסירה, הירקון הרחובות בפינת
 צוות בעזרת האימפריה, את רפי מנהל

 אחיו את כולל הוא מאד. מצומצם
 שני האדמיניסטרטיבי, המנהל שהוא

 על ובביקורת בפיקוח העוסקים אנשים
 אחת מנהלת־חשבונות השלוחות, כל

 הצוות כל זהו ופקידה־טלפוניסטית.
משכורות. ממנו המקבל
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