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השנה - אחיד:כל אויר מזג
גדו בחנויות מלא אוויר מיזוג

כיש נדירה תופעה אינו שוב לות
 ממזוגי־אוויר, רחובות אולם ראל,

 השנה ימות כל שווה שאקלימם
 לא כי אם חזון, בבחינת עדיין הם

רחוק. חזון
 המרכזית התחנה באשר רחוק, לא אמרנו
 בעת להיות המתוכננת תל־אביב, של החדשה
 ומוקד־מסחרי מוקד־תנועתי אחת ובעונה
 ממש אוויר, ממוזגת כולה תהיה — וחברתי

 מקור־משיכד, תשמש כן ועל עיר־תחת־גג.
 המועיל; עם הנעים את בה שימצאו לרבים

 בתחומיה למצוא ואפשרות נוח מזג־אוויר
לו. זקוק בן־ימינו שאדם מה כל

החד המרכזית לתחנה שיהיה נוסף יתרון
 עיר־ זו שתהיה בכך הוא תל־אביב של שה

 העירוניים הסחר שמרכזי בעוד ללא־שינה.
 הבא — הרגילום העסקים לשעות מוגבלים

 קניותיו את לבצע יוכל עיר־התחנה בשערי
 רק ולא לילה. חצות ועד הבוקר מהשכמת

 מוקדי־הבי־ גם אלא — כך המסחרי במרכז
ויע ביממה שעות 24 בשרשרת יפעלו דור
 הדינאמיות הרגשת את התחנה לבאי ניקו

 רגע שאף מלאים, שבחיים הלאות וחוסר
לריק. מתבזבז אינו מהם

 החדשה, המרכזית התחנה בדגם המתבונן
שב לוינסקי ככר חברת במשרדי המוצג
 בתל״ ״אל־על״ בית של העשירית קומה
 מרכזי של המיוחד בתכנון מיד יבחין אביב,

 הקומות בין המעבר שבעיר־התחנה. המסחר
 התחבורה של המוצא תחנות שבהן העליונות
המס קומות דרך ורק אך אפשרי העירונית,

תז מקבל לאוטובוס מאוטובוס והעובר חר
 ל״חטיפת״ או להצטיידות לקניות, חיה כורת

וכו/ תספורת קלה, ארוחה
 נהנה והשרותי המסחרי המרכז זאת, עם

 התעמרתי. המוקד מן מוחלטת מהפרדה
 במעבר. הנמצא או לאוטובוס, הממתין הנוסע

 ליווי ללא בשקט, קניותיו את לערוך יכול
 את יאחר לא כי בטחון ותוך המנועים רעש

האלקטרו המערכת בזכות זאת האוטובוס,
אינ לקבל לו שתאפשר המשוכללת, נית

 של ויציאות כניסות על מידית פורמציה
 את לדעת לו יאפשר זה סידור אוטובוסים.

המס במרכז לבילוי לו שנותר הזמן משך
 בעוד להפתח העומד העשיר והחברתי חרי

בתל־אביב. שנים כשלש
?*־•,ל׳ ..

 האוטובוסים תחנת
ניו-יורק של המרכזית

 מדי עוברים נוסעים מליון 70כ־
ש הענקית האוטובוסים בתחנת שנה
 לתנועה נפתחה אשר ניו־יורק, בלב

בתח .1963ב־ הושלם ובנינה 1950ב־
דו מיליון 52כ־ עלתה שהקמתה נה
 נעות, מדרגות מסלולי עשרות יש לר

 תנועה רציפי של רבים קילומטרים
מ שבהן מסחריות ורחבות ומדרכות
מס בנקים, קונדיטוריות, שולבים

 יופי, ומכוני מספרות ובארים, עדות,
צע ספורט, ומתקני תכשיטים חנויות
 רופא־שיניים נשים, והלבשת צועים

 ל־ ודוכנים מוסיקה כלי ואינסטלטור,
ומשקאות. ממתקים דלפקי עתונים,
 לתחנת־האו־ כיום נחשבת זו תחנה
שמס אף על בעולם הגדולה טובוסים

ב קטן כיום בה העובר הנוסעים פר
 ב־ העובר הנוסעים ממספר אחוז לב

 תל־ של המרכזית תחנת־האוטובוסים
אביב־יפו.

 הושם ניו־יורק תחנת של בתכנונה
ש לנוסע, מירבית נוחיות על דגש

וה המסחרי המרכז בפיתוח התבטאה
ובשי התנועתי המוקד שליד חברתי

ליה הנוסע יכול שמהם השרותים פור
אב היא ניו־יורק תחנת למעשה, נות.

בתח הרואה המודרנית לגישה טיפוס
 עיר־בזעיר־אנ־ בת־ימינו מרכזית נה

 את בשעריה לבא לספק החייבת פין,
החבר העירוניים, השירותים מכלול

 שיהוו נוחות בתנאי והמסחריים תיים
לתחנה. שמחוץ לתנאים תחרות

 ניו־ תחנת של ופרסומה הצלחתה
 הטיימם־סקוויר בקרבת הנמצאת יורק

 מתכננים שהנחו היסודות מן הם
 מרכזיות תחנות לבנות בגשתם רבים

האחרונות. בשנים לאוטובוסים

דיו טו ת ס מנו א הצלום ל
 ערב קורם פתיחת על מודיע

השבוע המתחיל

עתולות וצלום
מוסמכים. עתונות צלמי בהדרכת

ת י נ ב ת : ב ם י ד ו מ ל  ה
(שער, סטודיו צלומי
פרסום). אפנה,

ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה ו
,34 שדה יצחק רחוב
 3 65 11 ,3 82 89 טל.!

בערב. 8 עד 4 משעה

גיל כל רהוט
ורוועד לילדים מיוחד

- תל-אביב
222 דיזנגוף רח׳ גיל״, כל ״ריהוט

- חיפה
,52 מוריד, שד׳ בע״מ״, ושיש ״אשור

 שד׳ שאנן נוה ,3 עליכם שלום רחוב
מוצקין קרית 11 השופטים

- רחובות
208 הרצל רח׳ ״אלמוג״, רהיטי

- השרון רמת
העצמאות ככר וגן״, ״בית רהיטי

ת י ו ג עת ! ב ו ג נ ו ב

במדינה
)24 מעמוד (המשך
פו החלה והלסבית — בצעדים נקט הוא

 וזהו בלילה. ברחובות, לבד להסתובב חדת
 שלה. במיקצוע העוסקת לנערה חיוני צורך

 על לוזתר מסויים בשלב החליטה כן על
הרועה. של סליחתו את לבקש העניין, כל

 היה לא כבר זה, בשלב עוגמת־גפש.
 תבע הוא כך. סתם לסלוח מוכן הסרסור

 תורה לדין — שלו החברה של ידידתו את
התחתון. העולם של

 מוזתיקי־ כמה התכנסו שהשבוע אירע וכך
 בהחלט, רגילה בדירה התל־אביבי הפשע
המפתה. על בדין וישבו
 בית־ של פסק־הדין אשמה. נימצאה היא
 ידיה, לסלק עליה יהיה לפושעים: הדין
 ולשלם — היצאנית מידידתה ולתמיד, אחת

קנס. לירות אלפיים חברתה של לרועה

דת
העושק מחיר

 האחים של מחיר־הפלפל הועלה מדוע
אגורות? 30ל־ 25מ־ סבחי, והרצל עזרא

 רבי־ שברחוב סבח־, האחים שדוכן משום
בבני־ברק. נמצא ,84 עקיבא

עזרא רובל
הציבור — משלם

 כי מרה: מציאות זוהי בדיחה. לא זוהי
שלקו והבחין )38( עזרא התעורר אחד יום

והולכים. מתמעטים הרבים חותיו
 עזרא סיפר בסדר,״ לא שמשהו ״הבנתי

 בשתי קורה מה לראות ״הלכתי השבוע,
 תלוי שם ראיתי לפלפל. אחרות חנויות
לנדאו. הרב של הכשר

 למר, אמרתי העניין. שזה הבנתי ״תיכף
לנדאו.״ לרב והלכתי לא?

 קיבל האשכנזי הרב שיניים. חריקת
או ובירך, בשמחה התימני מוכר־הפלפל את
כשר. ליהודי ליהפך החלטתו על תו

הוסיף. לחודש,״ לירות 160 לך יעלה ״זה
 הכשרות, ממחיר עזרא הזדעזע כאשר

 ביקורים כולל זה מחיר לנדאו: הרב הסביר
פע הדוכן את שיפקוד מיוחד, משגיח של

 תולעים אין אם השאר בין יבדוק ביום, מיים
הפלפל. את עושים ממנו בחומוס
 ״תקנה לנדאו, הרב הוסיף מזה,״ ״חוץ

עליך.״ נצווה שאנו במאפייה רק הפיתות את
 נראו לחודש לירות 160 שן. חרק עזרא

 החדשה, שבמאפייה עוד מה מדי, יותר לו
 כל עבור נוספת אגורה לשלם נאלץ הדתית,
פיתה.
 ובלי — דתית עיר היא בני־ברק אבל
 עזרא בחר כן על הולך. לא זד, הכשר
 אלה כל של המסורתית, הפשוטה, בדרך

אותם. שעושקים
 מחיר את העלה ההכשר, את קנה הוא

אגורות. בחמש מנת־הפלפל
וה המסורתי — הרחב הציבור עכשיו,

 מחיר־ את הנושא הוא — כאחד חילוני
העושק.
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