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 הקבועים ומבקריו בחוף מבעלי־העסקים
 הצריף ועל ירימי על היסוס ללא יצביע

 הכורכר גיבעת צלע על הניצב הבודד,
 שם !מתחתיו, בדיוק מהמלון, המשתפלת

 שנים 10 זה משפחתו. עם מתגורר הוא
 ■של זה בקטע כיסאוודנוח משכיר הוא

 יום־יום מתרוצץ הוא שנים עשר החוף.
השבו הכיסאות את אוסף היוקדת, בשמש

 המאולתר בבית־המלאכה ומתקנם רים
שבצריפו.

 שנים יעשר !במשך ימאי. היה קודם־לכן
 היה ההפלגות בין .1967 שנת עד הפליג,
 אתנחתות עם בשנה, ילד ילדים, עושה

 קצת,״ לנוח צריכה האשה ״גם כי קלות, *
 שמשתמשת מים על ״רק מסביר. הוא

 בחודש,״ ל״י 400 משלם אני המישפחה
 אמר ובן־גוריון מה, ״אבל ירימי. אומר

המ בשביל ילדים הרבה לעשות טוב זה
 בן- היה, גדול איש עשיתי. אז — דינה

זה.״ גורמן
מחלקת־ לו הציעה שנים עשר לפני

״המארה״ למלון מתחת הצריף
הקידנזה בצל

מילדיו 4ו־ נפט פח ירימי, *
!״הכל את ״אשרוף

 הוא הצריף. את לקבל העירונית הסעד
עו הוא בחורף לחוף. וירד הים את עזב
ה ׳בשוק ״באסטה״ בעל ידיד, אצל בד

לפר עתה עד הצליח ■לדבריו, כך, כרמל.
 תנופת אך הגדולה. המישפחה את נס

 בתי-טלון של בעיקר העצומה, הבנייה
 הצריף בו. גם פגעה הים, חוף לאורך

 מעליו, שצמח לבית־המלון הפריע !ישלו
לחסלו. העירייה החליטה ובאחרונה
 פה היה ״אתמול ילדים. 90 אפילו

 מספר העיר.״ של המזכיר עם ראש־העיר
 'אדוני ואמרתי: אליו ״ניגשתי ידימי.

 רגע? אתך לדבר יכול אני ראש־העיר,
 אתך. מדבר לא ׳אני :היתד. שלו התשובה

וז הצריף, את לך להרוס החלטה לי יש
 אבל תהרוס, ׳בבקשה, לו: אמרתי הו.׳
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 א ו נ 11 ד ונסח דיסיונו את ד ס פ ח
 אשר מתאימות כותרת שלססת דציור

ח נזח תסביר ת  חצעות בו. רואת א
 חכתופת: לפי לשלוח יש לכותרות
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