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הסגקנס!
 מהחום כשנמאס הצהרים, בשעות
 התל־ עוברים ריזנגוף, של והצפיפות

 הגרול החלק הים. חופי אל אביבים
 כמו המסורתיים, בחופים נמצא

גורדון. או הילטוו, פרישמו,

ד \1ה | ¥  ני־ ובתו, יושע יקי 1|
ה לחוף באו לי, 1\#1 -111

 הסתובב בים, שסבלו אחרי מערבי.
המקום. אורחי בין בתו עם יושע

ך ¥ ח ל1\1|  לדולפינריום שמדרום המערבי הוזוף ■11־1111 ■
111 \1 11 □1 המקום, בלבד. למתי״מעט ידוע הגווע, 11^ 1

או יוון חופי את המזכיר ים־תיפוני, באתר־גופש ראשון במבט הנראה

 נפתחה במקום התל־אביבית. לבוהמה משינה מקור מהווה ספרד,
 רחצה חוף לידה ויש המקום, מבלי מפי בשבחים הזוכה מיסעדת״דגים

בשבתות. רק אולם יפו, תושבי גם מגיעים החוף אל מסודר.

ךן ן ן ך ן  כבוד עושה מיסעדת״הדגים, בעל חקק, גאזי ך1ך
111111 □ 1^  אחרונות. ידיעות עיתונאי בן־פורת, לשייקה 11-

חקק. של המלצתו על״פי ארוחת־דגים הזמינו עלמה ואשתו שייקה

 הרחצה כשעונת אלה, בימים
 החופים לרשימת נוסף התחילה,
 חוף עוד תל־אביב עירית של המורשת

דגים. מיסעדת עם יפהפה
 זיהה המצלמה, עם לחוף כשהגעתי

 ניגשו הם מהאנשים. חלק מייד אותי
 המקום, את תגלי ״אל לי: ואמרו

כך.״ תמיד שיישאר
 אני להתאפק. יכולה לא אני אבל
 דרומית נמצא המקום לגלות: חייבת

 קרוב מכירים, שאתם החופים לכל
 החוף נקרא הוא לדולפינריום. מאוד

המערבי.
 למי מאוד קרובה הדגים מיסעדת

 לאוהבי להציע מה הרבה לה ויש הים,
 משעות פתוחה היא מאכלי־ים.

 בשעות ונסגרת המוקדמות, הצהריים
 התל־אביביות הלילה כשציפורי הלילה
מאוד. עייפות

שנשארה זו, קטנה אלוהים בחלקת

 עשן אין בתל־אביב, לפליטה עוד
 הצידה זורקים כאן מכוניות. וציפצופי

 את היום־יומיות, והריצות הבעיות את
 המילחמה, ועל הבורסה על הדאגות

 שינוי לשם הנקי, החול על ושוכבים
ומתפנקים. —

 ליד לשבת כך סתם גם אפשר
שיזוף. ולתפוס שולחן
 מאחור. נשארות הטרדות כל

 מישהו אם אך הים. רק נמצא מלפנים
 הוא נמצא הוא איפה לדעת מתעקש

 את ולראות שמאל לצד להביט יכול
 מלונות את ימין ובצד הקרובה, יפו

תל־אביב.
 ימי של המאוחרות הצהריים בשעות

 הקבועים כסית יושבי מגיעים השישי
 בקפה הקבוע ביקורם את שסיימו אזזרי

 פותחים הם המסורת מיטב לפי הוותיק.
 גם לו שמתחשק ומי ובשתיה, בשיר
כל־כן־. הקרובים במי־הים טובל

 אנש * הגו את רטנח מתעקש בבאויס מיקצועו את שונש המדצו
ר אחו יום של טיור במים וגליהם משנשנים ,.נסית״

או הזמר של גרושתו לוי, עירית 11*1
,12ה־ בת החטובה ובתה לוי, שיק 1 /

חוף־הים. על בילו השתיים באהבה. מתחבקות
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