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היבואן:
מ. ג א. ר פ

 ,50 פלורנטין רח׳ .ת׳׳א,
833183 טל.

 חיפו., ,43 בן־גוריון שד׳ משה״, ״קטנועי והצפון: לחיפה ראשי מפיץ
 ״בית ; 242226 :טל ,3 בן־סירא איציק״, ״אופני :ירושלים .525088

 הכיכר״, ״אופני :תל־אפיב .663622 :טל קטמון, 15 השיירות האופניים״,
 ״אופני ; 825075 : טל ,26 העליה ״ורטהיים״, ; 529194 :טל ,28 באייר ה׳

 :טל ,250 בן־יהודה ״גדנסקי״, ; 254762 :טל ,108 פתח־תקוד, דרך נחמן״,
 ״חב׳ :חיפה הדואר). (ע״י 61 ל״ר. יוסף״, ״בלומנפלד ;גכעתיים .445647

 .41 לוז קדיש אדרי״, ״אופני :מוצל,יו לרית .69 הנמל לאופניים״, א״י
 ,8 א׳ מסחרי מרכז יוסף״, ״פישר :אשדוד .63 הרצל ״וולפוביץ״; :נהריה

כיכר ״אמיר״, ; 25192 :טל ספורט״, ״אופן :אשללון .24269 :טל
 סוקולוב ״כל־נוע״, :השרון רמת עשרת״. ״כל־בו :עשרת .107 העצמאות

 :ראשון־לציון .3 השוק רח׳ אלי״, ״שרון :רעננה .485613 :טל ,37
 .127 סוקולוב ״שביט״, :חולון .941634 :טל .25 רוטשילד ״רוזנבוים״,

.869467 : טל ,47 העצמאות שד׳ סרארי״, ״אופני : כת־ים

 החדשה הלוטו בהגרלת לזכות אתה גם תוכל
עד ראשון בפרס

ל״י) מיליון 7.5(
הלוטו-מיליונרים למועדון תצטרף אתה גם אולי מזלך, את היום עוד נסה

במדינה
תל־אביב

שנדם השוק
 שהיה באזר, שוק

 הפך חיים, שוקק
 שיועד שומם, אתר

ציבורי כן להיות
 טבעי,״ לא דבר זה שקט ״שוק

מכולת בעל מורי, אליהו אומר

 מורי. מספר ככה,״ היה תמיד ״לא
 45 באזל בשוק עבד שלי ״אבא
 ירקות. של דוכן לו היה שנה.
 הזה. לשוק והנשמה הלב את נתן

 באתי מהצבא שהשתחררתי אחרי
פתח הזמן ובמשך לו, לעזור הנה,

 היה אפשר אז משלי. דוכן לי תי
 לא העיריה היום דוכנים. לרכוש
מזה. לשמוע מוכנה
 רוצים ולא לפתח, רוצים ״לא

 מחכים פשוט גרוש. פה להשקיע
שיתייאשו או ימותו, שהאנשים

מורי מכולת כעל*
ברחו הלקוחות

אצ ״כאן, בתל-אביב. באזל בשוק
 עשר כימעט כבר שקט בשוק, לנו

שנים.״
ה אחד באזל שוק היה בעבר
 תל-אביב. בצפון הגדולים שווקים

דוכני־ירקות דגים, חנויות בו היו

אורן פים מנהל
במיזרח־הרחוק הגרלה

 לשמוע הרבו אז מכולות. והרבה
הוויכו הרוכלים, צעקות את שם
 השוק והעמידה־על־המקח. חים
 היום חיים. ושקק מאנשים המה
 של העניפה לפעילות זכר נותר לא

 הגדול השוק באתר ימים. אותם
המפוז חנויות, חמש דק שרדו

חנו העצום. השטח פני על רות
ה הקונים על משאירות אלה יות

לאי הולכות שהן רושם מעטים
והדוכ הארגזים ערימות בין בוד
הנעולים. הישנים נים

לס יוכלו ואז המקום, על ויוותרו
ה את ולהרוס הדוכנים את גור
 ובאמת פיצויים. לשלם בלי שוק

 פעם כל נסגרות. כאן החנויות
ו שמתייאש או מת אחר מישהו
 שלא כימעט קונים לוותר. מחליט
אר ועוד אנחנו רק הנה. מגיעים

כאן.״ נשארנו בעלי-דוכנים בעה
 שוק יועד שנה 15 לפני כבר

 להקים הוחלט אז להריסה. באזל
 האנשים את ציבורי. גן שטחו על

 מלפנות, נמנעו במקום שעבדו
 את מחייב היה שהפינוי מכיוון
 פיצויים בתשלום תל־אביב עיריית
 הוקפא העניין הדוכנים. לבעלי

 הרכוש בעלי על אסרה והעיריה
 לידיים להעבירו או אותו למכור

להח רשאים היו האנשים חדשות.
 לאחר מותם. יום עד ברכושם זיק

 לידי עובר הרכוש היה הבעל מות
העיריה.

 בדמי־מפ־ מושכר שהמקום אלא
 הדוכנים לבעלי עילה ואין תח

״ב העיריה. אל בדרישות לבוא
ובי לעיריה פנינו עוד התחלה

 המקום,״ את לשפץ שינסו קשנו
 עזר. לא הדבר ״אבל מורי, אומר

 את להרוס בדעתם נחושים היו הם
 כאן, אנחנו בינתיים אז המקום.

ה ומיספר עובר הזמן ממתינים.
 כמה מעניין וקטן, הולך חנויות

 כאן יוקם שבאמת עד יקח זמן
ציבורי?״ גן

נזינהל
לימודים סיור
— בכפר פיס בעיר, פיס

לתייר 7״מגב הופך פיס
 אליצור הפיס, מיפעל מנכ״ל

ה־ של הדירקטוריון וירד גורן,
)68 בעמוד (המשך

6 2256 הזה העולם2


