
,יחי>זל שרקי ״מזונית״ רפי לסמור
החובב לנוד חחחסן
טובות לידיים חגיגה

 או במבצע בהנחות, הנמכר רהיט שכל לך הידוע
 מחיר על 100סכ-ס/ של תוספת כולל עצמית להרכבה

הגלם. חמרי
סן ח מ ב לנגר ה ב חו ד ה חי גו הי סו בארץ מ

הריהוט מרבית לייצור הגלם חמרי כל את משווק
בביתך.

ב לרשותך: סי קו ה ד פ צו ה; בגוני מ ק אי מ ר פו ת; ה בי  סי
י פוי צי ם, די בי ר ל ועוד. קי

 מקצוע איש לשרותך נעמיד ואנו ריהוטך את תכנן
לבניית: משוכלל ומיכשור

ת; ת; שידות; ארונו ת; כונניו ריו ם; ספ חי ב ט ם מ ני  מזנו
ת, וחדרי נו רו במקום. וחיתוך ייעוץ א

 יחידה כל מחיר השווה:
 ל״י 10.000-. כ בחנות !

 חיתוך + חומרהגלם מחיר ?
ל״י 3.900.כ- אצלנו הוא

מ80 ס״ט 120 ס״

ן ס ח מ ר ה ג ב לנ ב ו ח ה
.838894,829589 טל: ,1 המנור רח׳ תל־אביב,

קוטי. רק אותי?

ש הים הנטו
 )65 מעמוד (המשך
 את לחלץ כדי מקום לנו הותירו

 לרוץ הזמן זה עכשיו העצמות.
וה גדולים המרחבים הפנוי. בחוף
 גשם כשמטפטף ונקי.״ קריר אוויר

 אז ההיפר. מוטרדים. לא כלל הם
ושוחים. החמים למים נכנסים

 לדעתו .72 בן הוא קורץ יוסף•
מסתם־ לחוף שמגיעים הצעירים

 הוא בים לדבריו, .50 בן הוא לד״,
 חתיכות על להביט לעצמו מרשה

שו הוא שאותן במילים ולהתבטא
 את עוזב שהוא ברגע לחלוטין כח

החוף.
 את לשכוח מסוגלת אינה רותה

 ברטה שנפטרו. חובבי־ים אותם
 שבו היום עד .74 בגיל ניפטרה
נעדרה לא בבית־החולים אושפזה

עליזה חבורה
לשחות, באים הם העבודה

 לא ואברמלה דודו רוחה, נחמיה,
 לפני בוקר כל הים. בלי יכולים

אותם. משחרר הים ולשחק. לרוץ

 מכיוון ספד, או עיתון בקריאת קים
 הזקנים, ״אנחנו, זמן. להם שיש

 שנותר הזמן את לנצל איך חושבים
 אומר ביותר,״ הטובה בצורה לנו

יוסף.

 חזפשיה
ומשוחררת

 עטור סנטרו דתי. הוא וסף ^
מאמו מושפעים והסבריו זקן

 בא ואני טובע, סאדם ״אד נתו.
 כדי אני מי לדעת ירצה הוא להצילו,
 להודות צריך אני גם לי. להודות

 כל מגיע אני אותי. שיצר לאלוהים
 ונושם העבודה, שעות אחרי יום

 הגוף הזה האוויר בלי נקי. אוויר
מעמד. מחזיק היה לא

 אבל ומחניק. חם היה ״בקיץ
לעו לחוף. יום כל לבוא המשכתי

 הנוחה העונה זו עכשיו זאת, מת
 לא מזג־האוויר בשבילי. ביותר
 קשים. חורף בימי גם אותי מרתיע
 שנוכל כך, אותנו ברא אלוהים
התנאים.״ לכל להסתגל

 משוגעים־ אותם לכל גורם הים
 היא רותי צעירים. להרגיש לדבר
 בתל־אביב. בבית־ספר ותיקה מורה
ה את ופוגשת לים מגיעה היא

 שלי,״ החברים הם אלה ״כל חבורה.
 פושטת שהיא ברגע מסבירה. היא

 חופ- מרגישה היא בחוף בגדיה
 מרשה אני ״פה ומשוחררת. שיה

 חופשית. בצורה להתנהג לעצמי
אווי יוצרים הפתוח והמרחב הים
ש ברגע נעלמת וזו מיוחדת, רה

הרגי הבגדים את שוב לובשים
לים.

 המתמידים חבורת עם המיפגש
 ״פה חברתי. בילוי הוא בוקר בכל

וכשנו ימי־הולדת, חוגגים אנחנו
 ומרימים לכיבוד דואגים נכד לד

 מדגישים בחוף לחיים.״ כוסית יחד
 מישהו ואם לרעהו איש קירבה
עבו למקום מייד מתקשרים נעדר,

לשלומו. לשאול כדי דתו

 על להביט ^
חתיכות

 אנשי בפי מבונה חמיה ף
 הוא ״השובב״. בשם החבורה

 דעתו על מעלה לא הוא .50 בן
ה ובלי דודו בלי רותה, בלי חיים

״הי המכונה אברמהל׳ה, גם ים.

!  ואנה מילר אדיר !
 אינם גולנברי ״

 בגדיהם את להסיר מתכוונים
קריר. האוויר מזג כאשר בים,

 היא החוף. מן אחת פעם אפילו
 די כל עם רקטות משחקת היתד,

צעירים.

ק ל־א  י
לשיזוף

ב לקום זמן יש אחד כל ן■
/  דודו. טוען לים, וללכת יקר * /

מוס והחלטה. הכרה של עניין ״זה
 בהפסקת יום כל מגיע איסקין קה

 אח זוכר שהיא מאז שלו. הצהריים
 כשמזג־ ״עתה, בים. הוא עצמו

 אלה כל את הבריח הקריר האוויר
 לשיזוף, רק נועד שהים שחושבים

ב עימי לעסוק סנאי למציל יש
 כדי מתפנה לא מוטקה ספורט.״

 שעוברות בתיירות עיניים לנעוץ
 כדי מתעכבות הן אך בחוף. לידו

 הרב מהמרץ ולהתפעל בו להביט
שלו.

 יכולת חרש אליהו מפגין לידו
 אין הכוח. כדור בהעברת מרשימה

 שאר כמו בדיזנגוף, לשבת זמן לו
 כי פלוס, 70,־ד בני האחרים חבריו
שלו. הספורט מכון אל לחזור עליו

!■ רזין גילה

ה העולם66 2254 הז


