
 אחרי ביום, פעמים שלוש גופיות ולהחליף
 פאנק,\ווודה~צעיר אבי מושה כך שיעור. כל

אבי. אומר זול,״ יותר הרבה זה הימאים. אצל גופיות קונה ״אני ולספורט. לריקוד
שרירים להראות

א ךץ מןולם.ל  קראו אך ימאים, היו ם.כ
 ימאים ים, בלי ימאים הם כך. לכם י י

 כ־ שנה, 17כ־ לפני התחיל זה היבשה, על
 חיפה. לחוף לחופשה להגיע נהגו שהימאים

מ תשלום ללא שללם עם יורדים היו הם
 בשמים, — טוב מכל למכירה ומביאים כם,

 חשמליות, מכונות־גילוח טרנזיסטורים,
 מחוץ־לארץ, ובגדים סבונים גילוח, סכיני

 שקופים, תחתוני־ניילון מאיטליה. במיוחד
 למצוא היה אפשר אצלם — מישקפי־שמש

הכל.
כמ היה זה מושג. היה זה ימאים פעם,

 זה היום היסטוריה. זה היום מוסד. עט
 חנויות כמו אלנבי, כמו הכרמל, שוק כמו

 שבין הקטע הוא שנותר מה הבזארים.
 ששם בן־גוריון, ושדרות דיזנגוף כיכר

פעם. של הימאים חנויות נשארו
 שברחוב בחנותו יושב ועקנין גבריאל

 לחיפה, נוסע ״הייתי שנה. 17 מזה דיזנגוף
 ל־ הסחורה את ומביא הימאים אצל קונה

 כבר צריך לא השתנה. הכל היום תל־אביב.
 אחרת. היא הסחורה גם יבואנים. יש ימאים.

ער ושמלות הודים בגדים היום מוכר אני
העתיקה. בעיר כמו ביות,

 שחורה הודית חצאית בזול. מוכר ״אני
 שקל. 400 אצלי עולה ופעמונים זהב עם

 ערביות שמלות שקל. 120 — הודי צעיף
 לעלות צורך ואין שקל, 300ו־ 150 בין

 המתמק- לקוחה באה אם לירושלים. לרגל
לא נותן. אני הנחה, ורוצה המחיר על חת

ספורטיבי
טריקו חולצת
54 _

 איפה שקל ב־ססו
 היום להשיג אפשר

מצחיק. במחיר אופנתית

מנס נדי ר מחו״ סחווה מנה הם נעם

■מאים
 וצעירות, בצעירים לפה מפה מלאה חנות

 על מבט מעיפים רק מודדים, לא שאפילו
משל בשקית, שמים השימלה או החולצה

ויוצאים. מים
 * הכני ״מס :טענות גם יש לגבריאל אבל

 שני לי עושה העיריה לחיות, נותן לא סד,
 בפתח סחורה תולה אני כי ביום רפורטים
 ״מה מוסיף: הוא נשימה באותה החנות.״

 נכון, 1 מותק התכלת עם מה י מותק אתך
 ההלבשה ותא במראה, לראות קשח קצת

לא טוב לא אם מותק, בואי אבל צפוף,

 לפריט. שקל 20 או 10 נותן אבל הרבה,
נמו אחוזים על עובדים גדול. רווח אין
פה עובד אני יקנו. שהאנשים כדי כים
גרושים.״ על

 — טוב לא
כסף לא

ם ליפות לתלי  שמלה־טוניקה כלדו מחניף, בגד הוא צריך אשר נ
מציאה. והמחירים ביותר עשיר המיבתר מטריקו. מיני

וזולה. אלף סוג כולה הארץ תוצרת היא שברובה סחורה, הימאים בחנויות מחזיקים כיום

חול גם לו יש מצהיר. הוא א״א״,״ ״סוג
 בעשרות קונים פה לגברים. וגופיות צות

 עצום, הוא במחיר ההבדל המחיר. בגלל
 אצלו לקנות משתלם בקיץ לחצי. ומגיע

 סווצ׳רים. ובחורף גופיות
ה היתד. כשבאנו, ערה. הקונים תנועת

ה את תקבלי תחליפי, או תחזירי, כסף!
בחזרה.״ כסף

הציבעו־ המיבחר נעצרות. תיירות כמה
 מתלהבות הן העין. את מושך התלוי ני

 בדיוק ,כאלה הרקומות. הערביות מהשמלות
עו־ הן ופה יורק, בניו למצוא אי־אפשר


