
  החברים של אקירוב

  

אלפרד וג'ורג'י אקירוב פתחו בקפה רויאל, מלון הפאר הלונדוני שבבעלותם, מועדון 
חברים. "אם אתה מעניין ומעוניין, אתה מוזמן", אומר המנהל. בתנאי שיש לך המלצה 

  ליש"ט בשנה, כמובן 1,200משני חברי מועדון ואתה מוכן לשלם 
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מוזיקה מרגיעה ונשמע רחש דק בתוך מועדון החברים הפרטי של מלון קפה רויאל במרכז לונדון מתנגנת 
של דיבורים עדינים. קל לשכוח שמחוץ לחלון, במרחק כמה מטרים, נמצא אחד הרחובות העמוסים ביותר 

חלק מהאורחים, שקיבלו  באירופה. הודות לזכוכית משולשת, בפנים אין שום זכר לרעש ולהמולה שבחוץ.
שלום בנימוס. קפה רויאל, המלון והמועדון כנראה חינוך אריסטוקרטי אנגלי, מברכים אחד את השני ל

  כאחד, כל כך מפוארים, שרמת הפאר שלהם עשויה לעורר אי נוחות מסוימת אצל מי שאינו רגיל אליה.
  
  

מועדון החברים נפתח בחודש שעבר במלון של אלפרד וג'ורג'י אקירוב. המלון מורכב משלושה בניינים 
המיקום הכי מרכזי בלונדון. מחירי  —צעדים מכיכר פיקדילי  שחוברו זה לזה על רחוב ריג'נט, מרחק כמה

  אלף ליש"ט לסוויטה היקרה ביותר.  12ליש"ט ללילה לחדר הזול ביותר, ועד  295החדרים בהתאם: מ־
מועדוני חברים פרטיים הם מוסד עתיק בלונדון, והחברים בהם מצטרפים כדי להיות בחברת אנשים 

חברתי. מועדון החברים של קפה רויאל רוצה לרתום את המיקום קרי באותו הקליבר ה —'כמותם' 
והיוקרה שהמלון משדר כדי להביא את החברים ה"שווים" ביותר, או כפי שמסביר דילו האדו, מנהל 

  התפעול של המועדון: "אם אתה מעניין ואתה מעוניין, אתה מוזמן להצטרף". 
חברים, ובהם זמרים, מגישי טלוויזיה,  600 לדבריו, אף שהמועדון פתוח פחות מחודש, יש בו כמעט

מעצבי אופנה ואמנים. אחד מהם הוא שחקן הרוגבי בן כהן, שיושב לידינו. האדו אינו מעוניין להגיד מיהם 
החברים, בנימוק שבמועדון, כמו במלון, "פרטיות ואקסקלוסיביות הן המוטו שלנו. אנחנו נושמים פרטיות 

  על בסיס יומיומי". 

 

  המועדון בקפה רויאל 
  

  פיסת היסטוריה

המועדון, שיושק רשמית בספטמבר, מעוצב בסגנון אנגלי וצרפתי, ויכלול מסעדות, ברים מפוארים וחדר 
אירועים. המטרה, כפי שמספר האדו, היא לגרום לאורחים להרגיש בבית. "לכאן תביא את אורחיך, פה 

יכול להיות קצת מסובב מאלכוהול, או להיראות באופן שלא תנהל את פגישותיך", הוא אומר. "פה אתה 
  בהכרח תרצה שיראו אותך בציבור. אף אחד לא הולך לצלם, זה לא יהיה בעיתון".



המועדון נקרא בפשטות "המועדון", בין היתר בשל ניסיון לנכס לעצמו עוד פיסה מההיסטוריה המפוארת 
. 20וה־ 19ום בילוי חשוב בתרבות הלונדונית במאות ה־של המקום. הבניין שבו שוכן היום המלון היה מק

למקום היה אז את אותו השם, קפה רויאל, ובין אורחיו הקבועים היו ווינסטון צ'רצ'יל, אוסקר וויילד, 
שנה קראו למקום 'המועדון'", אומר האדו,  150רודיארד קיפלינג, ד"ה לורנס וג'ורג' ברנרד שו. "לפני 

  רויאל אמרו: 'בואו נלך למועדון'. אנחנו פשוט מחזירים חלק מההיסטוריה". "אנשים שרצו ללכת לקפה
  "נגדל באופן אורגני"

בדומה למועדוני חברים אחרים, כדי להצטרף למועדון צריך לקבל המלצה משני חברים קיימים. דמי 
 ליש"ט בשנה. 1,200שקל) ודמי החברות הם  7,000ליש"ט (כ־ 1,200ההצטרפות החד־פעמיים הם 

משלמים חצי מזה. "אנחנו נתחיל עם הגרעין הזה ונגדל באופן אורגני. אנחנו  35חברי מועדון מתחת לגיל 
  איש. זה יהיה כאוס", אומר האדו.  5,000לא רוצים שיבואו 

   האם משום שהבעלים ישראלים יהיו לכם יותר חברים מישראל?
: אופנה, אמנות, יזמות, אבל אני לא חושב שכיוון "אלפרד וג'ורג'י הכירו לנו אנשים נהדרים מכל מיני רקעים

שהם ישראלים יהיו כאן יותר ישראלים. לונדון היא עיר קוסמופוליטית. זה כור ההיתוך של העולם. פעם זו 
היתה ניו יורק, אבל עכשיו לונדון מובילה. במקומות אחרים אתה לא יכול למצוא כל כך הרבה אנשים מכל 

  מיני מקומות".
האקירובים, מספר האדו, נמצאים במלון לעתים קרובות, ומעורבים בו עד הפרטים הקטנים, כמו 

הטקסטורה של ידית הדלת. "אלפרד וג'ורג'י מעורבים בכל, אנחנו מקבלים מהם הכוונה. כל מה שתראה 
  בבניין הזה, עיניהם בחנו אותו קודם". 

 


