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לארליר מפר׳עה הגלידה
)47 מעמוד (המשך

אד סגירד, ציו ביקשתי ׳העבריינים. נגד
 שראש ואחרי העסק, נגד מיניסטרטיבי

החנות.״ את סגרנו הצו, על חתם העיר
אר צילה כי לספר ידע קרמר אריה

הכ אולם הבית, בוועד חברה היא ליך
הפ בעלה או היא כאילו נמרצות חיש
לו  והיעיל המהיר הטיפול למען לחצים עי

 של לטענתו הטורדנית. בחנות פקחיו של
 חתומה היתד. לא כלל ארליך צילה קרמר,

הבית. יועד אליו ששלח המיכתב על
 חברה היא אף שטיינברג, הגברת בפי
 היא במיקצת. שונה גירסח הבית, בוועד
אר צילה של ליוזמתה מתכחשת אינה
מצ ואף הגלידה, חנות נגד לפעולה ליך

 את ילכלכו הילדים ״כי בנימוק זאת דיקה
 כל רעש לנו ויעשו הבית ואת המידרכד,

 לי איכפת לא הזו. החנות בגלל היום
 לא אבל נעליים, או בגדים חנות שיפתח

שטיינ הגברת של לדבריה גלידה.״ חנות
 מיכתב על ארליך צילה גם חתמה ברג

לעירייה. שנשלח התלונה
 ניתן לאו, אם ארליך צילה חתמה יאם

 נע׳ש־ הבית ועד מצד שהפנייה להניח היה
 כך לא אולם הדיירים. כל דעת על יתד.
 מיישפחות ארבע לפחות הדברים. פני הם

 רחל מזל, יוסף מיישפחות בבניין, הגרות
 כלל ידעו לא ודגני, כהן מיוארה לילה,

 כי וטענו ארליך, צילה של יוזמתה על
להם. מפריעה אינה כלל הגלידה חנות

הבי קומת דיירת הישישה, פרלמן שרה
 של דירתם ובין הגלידה חנות שבין ניים
 ״לי היוזמה. על ידעה ארליך, הזוג בני

 היא בכלל,״ הפריעה לא החנות אישית
מו לא העניין שכל ידעתי ״אבל מספרת,

 והבנתי ארליך, גברת של בעיניה חן צא
׳תיסגר.״ שהחנות רוצה שהיא

מסגי הופתעו בסביבה החנויות בעלי

 הסבריו את וכששמעו הגלידה, חנות רת
וניג בזהירות מרביתם הגיבו בריאן של
 לשמשות מבעד גם מקרוב. לבדוק, שו

 הקירות כי לראות ניתן הנעולה החנות
 של המפוקפק והנימוק נקיים, והתיקרה
מגוחך. הקירות״ על ״ליכלוך
ב הגיבה הסמוכה הירקות חנות בעלת
 לה הפריעה שהחנות ״שמעתי חריפות.

 תיארתי לא אבל יסריח, שזה טענה והיא
 נפש, גועל זה החנות. את שיסגרו לעצמי
 אל הזה. לבחור שעשו מה וחרפה בושה

 חיא כי בעיתון, שלי השם את תכתוב
לנו.״ גם זה את לעשות יכולה
לסגי הסיבות את לברר ניסה קרני צבי

 ■בוק־ אברהם הפקח אל ופנה החנות, רת
הפי אגף של צפון סניף מנהל סנבאום,

קר סיפר לי,״ רמז ״הוא בעירייה. קוח
 כדי הפקחים על לחצים ״שהופעלו ני,

עו שהוא לי והסביר החנות, את שיסגרו
 מחפש ולא בעירייה שנים 17 כבר בד

 ממנו.״ שדרשו מה עשה ופשוט צדות,
 נושא על לשו׳חחח סירב עצמו בוקסנבאום

 ״פעלנו זינמן. ברייאן של החנות סגירת
המהיר. החוק,״ לפי בדיוק

 מיפעל
רישיון ללא

 בריאן החדש העולה שד לאותיו ךץ
 לא שלו הגלידה חנות וסגירת זינמן 4 1

 מייוחדת, בתש׳ומת־ל׳ב אולי זוכים דרו
 כדי תוך שצצו תמוהים פרטים אילמלא

הי ארליך שצילה ייתכן העניין. בירור
 קפדנותה של ביישר־כוח אפילו זוכה תד.

אח וכלשונו. ככתבו החוק על בשמירה
 את בניה, עם יחד מנהלת, היא הכל רי

בעלה בידיה שהפקיד האופטיקה מיפעל

 הפירסומים ובמיסגרת אחדות, שנים לפני
 מישפחת נמצאת השרים עיסקי על הרבים
 מיש־ של מזה פחות מביך במצב ארליך

שרון. או הורביץ פחת
מי הוא מעולם פורסם שלא מה אך
 מטל־לוקם החרושת בית ישל המדוייק קומו

 צילה מנהלת שאותו אופטיים למוצרים
 השנוי־במ׳חל׳וקת שהמיפעל מסתבר ארליך.
 מגוריהם בבית ,47 פינקס ברחוב ממוקם

 את ההופך דבר ארליך, הזוג בני של
 יותר. החבה נוחים ארליך צילה ישל חייה
 שניתן כפי שוכן, ׳איננו המיפעל אולם

במ״ב־ או רחבת־ידיים בחנות להניח, היה
 ש־ דירה בתוך דווקא אלא מייוחד, נר.

 למגורים המיועד באיז׳ור בקומת־הביניים,
מלאכה. מיפעלי הקמת בו ושאסורה

ה משמעות את במלואה להבין כדי
 בית־ מנהלת ארליך שמי׳שפחת עובדה
 דירת להיות שנועדה דירה בתוך חרושת

 תל- של מובהק באיזור־מגורים מגורים -
 מנהלת תל־אביב שעיריית לזכור יש אביב,

 מישרדים פתיחת נגד מילחמת־חורמה
 תל־אביב. של באיז׳ורי־המגורים ועסקים

 אשת על-ידי בית־חרושת שהפעלת נראה
מ נעלמה דירת־מגורים, בתוך שר־האוצר

 תל- עיריית פקחי של הבוחנות עייניהם
 בכיתמי להבחין שהצליחו העיניים אביב,

ה חנות קירות על בלתי-קיימים ליכלוך
זינמן. בריאן של גלידה

:שאליה כמובן, מעורר, זה מפתיע גילוי
להפ רישיון ארליך למישפחת יש האם
 הנוכחי; במיקומו שלה המיפעל את עיל
 על תל־אביב ■עיריית של דעתה ומה

זו? עובדה
הס תל־אביב בעיריית הנושא בבדיקת

ל רישיון אין ארליך שלבני־הזוג תבר
 ברחוב שלהם האופטיקה מיפעל הפעלת
פשוטה. הריש״ון להיעדר הסיבה .47 פינקס

 יהיה ארליך שימחה כאשר ,1966 בשנת
 מועצת וחבר תל־אביב עיריית ראש סגן

ל בקשה ארליך מישפחת הפנתר. העיר,
 את להפוך וביקשה ערים ׳בניין וועדת
 למעבדה. פינקס שברחוב העורפית הדירה

 כזה הוא מעסק שסוג הודגש בבקשה
לרעש. גורם שאינו

 שבדק שפירא עמיקם העיר״ה דובר
 31״ב־ מסר: רבה בזהירות הנושא את

 אישור עדים בניין ועדת ׳נתנה 1966 ביולי
 ברחוב עורפית דירה להפיכת עקרוני
 נימקה ילא הוועדה למעבדה. 47 פינקס

 בבקשה לאישור. הנימוקים יאת ׳בהחלטתה
 נאמר ארליך מישפחת על־ידי שהוגשה

 מהווה וזה רעש, גורמת שלא מעבדה שזו
 העסק הבית. בחזית שפעלה לחנות תחליף

 רישיון, טעון אינו ארליך מישפתת של
קב טעונה אינה מעבדה שהפעלת משום

 היא הזה האישור משמעות רישיון. לת
 לפתוח מותר היה ארליך הזוג שלבני

 דירה. באותה מתנהל שהוא כפי העסק את
 דיירים מצד תלונות גם היו לא היום עד
העסק.״ על שכנים .או

ל ארליך צילה שהעניקה בראיונות
 המיש־ העסק על מדברת היא עיתונות

 ואין עדשות, לליטוש ״מיפעל״ כעל פחתי
 פינקס ברחוב שבדירה העובדה על ׳חולק

 אולם ליטוש. מכונות הפועלים מפעילים
 לגבי נחשבים בע״מ מטל־לוקס מיפעלי

 אשר כמעבדה תל־אביב עיריית של דידה
מגו באחור בדירת־מגורים להפעילה ניתן
העיר. של מובהק רים

 חנות לפתוח זינמן בריאן רוצה אם
 שעליו מה כל ברישיון, צורך ללא לגלידד,
 הדוגמה פי על ללכת כנראה הוא לעשות

 את ולהגדיר ארליך שמחה שר־היאוצר של
■מאור משהלגלידה. במעבדה חנותו !.

 משוגעים חיים לעשות בואו
באשקלון!!! הנופש בכפר

ם לצעירים שכחת חריה צפויה ברוחם ולצעירי מחשמלת. באוירה בלתי־נ
ש בכפר העולם. מכל תשכחו באשקלון הנופ

שק... ריקודים. אלויס, ריקודים, ־־־■־ לילה מועדון +

המלך... ביד יין יין, יין, — משגע צרפתי מטבח

ם על רכיבה + סי דהירה... טיולים, דהירה, —־ סו

 למתאמנים — אולימפית שחיה בריכת *
לאולימפיאדה...

ת מספר * מו קו מ * !מוגבל ה

 מסודר.. נקי, למתארחים, פרטי — משגע ים חוף ^

רעננים... ירוקים, ידיים, רחבי ־־־־ דשא כרי +

כדורסל... כדורעף, טניס, — ספורט מתקני

דשנות... ארוחות 3 בולל — מלא אירוח *
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