
־*

1$?
1̂ *

•׳
■ * * * , . 4׳ י ־׳מ*̂׳ ,.■*: * ■׳ ' .•$ ;׳ *>

■ ̂י• *־** ̂' ^ (̂(

וק י א בד ו  כשה
ם י ע ו נ ת ו י ב

ת ליה מ א ה  הים אח אוהבים ש
■ י /  קצת לטפטף כשמתחיל נעלמים לא /
 ישראל גורדון, בחוף המציל מסביר גשם,״
 שממנה שלו, הסוכה ממרומי (שחם), שוורץ

 מסיר אינו ישראל הים. אל משקיף הוא
 עליו שמוטלת מרגיש הוא מהים. מבטו

 המתרחצים. כל של לשלומם כבדה, אחריות
סגריר נהיה לפתע והנה מיספרם, רב בקיץ

בים. לטבול או לשחות מעזים בודים ורק
 אומר בחוף,״ נעימה הכי העונה ״זו

 שיש מכיוון זה את אומר לא ״אני ישראל.
 שאנו, מפני רק אלא עבודה, פחות לי

 כמה עד מניסיוננו יודעים לים, המשוגעים
 עכשיו.״ דווקא פה נעים

 שנים. שמונה מזה בחוף מבלה ישראל
 שלו. התחביב גם וזה שלו העבודה זוהי
 העבודה בחסקה. וחותר רץ שוחה, הוא
 חייו. מאורח בלתי־ניפרד חלק היא שלו
בים. רגע מכל נהנה הוא

 חופי נסגרו אוקטובר חודש באמצע
 תל־אביב עיריית תל־אביב. של הרחצה

שרתון חופי את רק להפעיל ממשיכה

 הבינה, העירייה השנה. כל במשך וגורדוך
 חוף את לפקוד הממשיכים אנשים שיש
 להתחשב מבלי השנה, כל יום, מדי הים

במזג־האוויר.

שלווה
העיריה. נציג הוא אברהם לימלך

 רגל מכף לבוש בחוף, בוקר כל מופיע יי
 להעלות מסוגל אינו אלימלך ראש. ועד
 ״אני בבגד־ים. אחד יום שיופיע דעתו, על
בבגד־ים. בעיריה לחדרי לחזור יכול לא

 הגברת הגיעה מהולנדתיירת
בכפות־ המים ממגע להנות

 הרוח מפני מגינה השימשייה הרגליים.
העננים. מבין המציצה הסתווית והשמש

 הוא אבל בעיריה.״ כך אותי יקבלו לא
 ימות כל שבאים באנשים להביט נהנה
מסודר. יהיה שהחוף ודואג לים, השנה
 שהיו כמו גבוהים גלים אין שקט. הים
 לא הגלשן עם שבאים הנערים בקיץ.

 גלישה לבצע כדי גל, לתפוס מצליחים
 והים יציב, מזג־האוויר החוף. אל ולהגיע

ובמערבולות. בסערה פתאום מפתיע לא
 את המציל מסיר לא שקט ביום גם
 שנכנסים האנשים הם ״בודדים ממנו. עיניו

 צבעים קולט המבט עכשיו אבל לשחות,
 כמו בוהק, ואין כהים, העננים יותר. יפים

 לאורך העיניים.״ את לי ששורף בקיץ,
 אנשים. עשרות כמה רק מוצאים הים חוף

 המלונות מן החוף אל שירדו תיירים רובם
הבג את מסירים אינם התיירים הסמוכים.

 ולמרות קר, יותר לאוויר רגילים הם דים.
 יחפות, ברגליים בהליכה מסתפקים הם זאת
החול. את לחוש כדי

 שחמקו ילדים מיקלט להם מוצאים בחוף
 לשם עדיין החליטו לא הם מבית־הספר.

 לשחות כדי באו לא הם לחוף. באו מה
 להוריד הרעיון ספורט. לעשות כדי או
 להם נראה בבגד-ים ולהישאר הבגדים את

 היא בדדה לנה בלתי־מתקבל-על־הדעת.
מכף לבושה היא י״א. בכיתה תלמידה
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לחוף לבוא ממשיכים מעטים רק השנה. כל הפתוחים ושרתון,

 והמיס נעים שקט, זו בעונה שדווקא יודעים אלה יום, מדי
 נעלמו. בקיץ החוף את מילאו אשר ההמונים חמים.

ולהתרגעות. בספורט לעיסוק מצויינת עונה זו כי יודעים הם אין


