
חצי תוך זה את לעשות שאצליח מקווה
שנה.״

 ובלתי אלמונית אשה היתה כרמלה
 המועדון את שהקימה עד ידועה.

 זכה המועדון קלאב היוקרתי,
 הופיע שמו חסר־תקדיס, לפירסום

 זה ולכל יום, מדי כמעט בעיתונים
גמוכת־קומה, אשה אחראית היתה
 זכרוני, מירי יחסי־הציבור אשת ,1.56

 את לאסוף חודשים 3 תוך שהצליחה
בארץ. ביותר המפואר העיתונות תיק

 להיות צריר שלא הוא שברור מה
חוקר־מישטרה, או לשריפות מומחה

 על־ידי נשרף שהמועדון לדעת כדי
 איש נתפס לא היום עד מיקצועי. מצית
 בארץ, מועדון איזשהו שריפת בעוון

 פורה הוא זה שתחום העובדה למרות
 מועדון נשרף ו969ב־ בשריפות. מאוד

 שאולי רפי של בבעלותו שהיה מנדיס
נתפס. לא איש —

טיפאניס. מועדון נשרף 1970ב־
 קצר זמן דן. מלון של במרתף ששכן
 ויליאם האחים נעצרו השריפה אחרי

 כאנשי־ ידועים שהיו זומר, ואדגר
 זמן שוחררו הם בצרפת. התחתון העולם

 ידוע שהיה למרות שנעצרו, אחרי קצר
 כשהאחים החלו שהצרות למישטרה,

 ״שומרים״ יקבל שהמועדון דרשו
 שכר להם ושישולם שלהם, מסויימים

ומנהליו. המועדון ייפגעו — ולא ראוי,
 בבית־הכלא האחים אחד מת מאז
בצרפת. נרצח ואחיו ■**$ןרץ

 זכוכיות ^ י
מתפוצצות

 של המועדון נשרף 1982 8םו\ ף
 נחוג ימים שבאותם שאולי, רפי ^
 לפני רק לקיומו. החמישי השנה יום

 המועדון, שוקם חודשים שלושהי—
רי ח א " שיפוצים. של וחצי שנה ^

וקינגס־ פרדריקה המועדונים גם
נשרפו. קלאב
 מספר ,4 בקלאב השריפה על
כהן: יזהר הזמר

 המיגדל מהסרט קטע כמו היה ״זה
 החמישית בקומה מתגורר אני הלוהט.

 מה מהמועדון. מטר 10 הנמצא בבניין
תחנת־הדלק. היא בינינו שמפריד

 עם וחצי 3 בשעה הביתה ״הגעתי
 משהו לנו להכין והחלטנו ידידה,

 ופיתאום החלון, דרך הסתכלתי לאכול.
 של הפנימי מהצד שפרצה אש ראיתי

 שנמצאת מקאו, הסינית המיסעדה
הראשונה. בקומה

 התפוצצה כבר זה אחרי ״דקה
הכניסה. של הזכוכית

 מה להיסטריה. נכנסה שלי ״הידידה
 תישרף. שתחנת־הדלק זה שפחדנו

 ,100 למיספר למישטרה, צילצלתי
 הוא נשרף. ^ שקלאב לתורן וצעקתי

זה. איפה אותי שאל
 ונתקלנו במדרגות, לרוץ ״התחלנו

 מהבתים. שברחו היסטריים, באנשים
 התפוצצויות היו לבהלה שהוסיף מה
 על השתטחו אנשים כבלי־החשמל. של

ברקים.״ כמו נראה זה הרצפה.
 3 לשעה עד ועבד פעל המועדון

 4 השעה לפני דקות חמש בבוקר. וחצי
 מימי פקידת״הקבלה, המועדון את עזבו

 של אחיה ביטר, משה עם קריסלר,
 מכונית הגיעה אז בדיוק כרמלה.
 כדי חזר משה העיריה. של האשפה
 עשר והסתלק. האשפה את להריק
 מנקים שני הגיעו אחר־כך דקות

תאילנדים.
 היחידות הדקות עשר אלה היו
 חיה. נפש במועדון היתה לא שבהן

 תחנת מפקד השריפה. פרצה אז ובדיוק
 להעולם סיפר אשל אהרון מכבי־האש,

 רעש משמיע הוא ניצת ״כשדלק הזה:
 שברור מה פיצוץ. של לרעש הדומה

 שבדיוק הוא העובדים של מהחקירה
שמעו. הם כזה רעש

 4 השעה היתה למקום כשהגעתי
 כמו אז בער המועדון כל דקות. ושבע
עץ. המון בו היה כי לפיד,

 הקיר כי כבד, אסון מנענו ״לדעתי,
 החום בער. כבר תחנת־הדלק מחסן של
 שחנו המכוניות שצבע חזק, כל־כך היה

התקלף." ברחוב
■ יריב שולמית
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תחנת־הדרק שר המחסנים - בבוקו 4 בשעה הלילה ממועדון פוצו הלהבות
ההתפוצצויות.. מפאת הויצפה ער שכבו השכנים - לבשו התחילו הסמוכה


