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בחורף חוף
)31 סעמוד (המשך

 מגיבים הקבועים המתרחצים מהים.
מוחלטת. באדישות אליהן

בחור־ יושב מהן מטר מאה במרחק
 במיכנסי־ לבוש וצנום מזוקן ישיבה

גד־אור. אהרון זהו בלבד. התעמלות
 ובחצי בישיבה, לומד הוא יום חצי

 החמצן ״זה בחוף. נמצא הוא השני
 שמהסס בחור־הישיבה, מצהיר שלי."

 חצי מחר לו מצפה זאת בכל להצטלם.
נו, טוב, — שמי? ״פרסום בישיבה. יום

המונה.״ לא אבל
 ומסכים מתרצה, הוא לבסוף

 שיטת־ריפוי מדגים כשהוא להצטלם *י
 בלי בעצמו/״אבל שהמציא מיוחדת
 למביט מבקש. הוא פגים,״ שיראו
 כמחזה הזו השיטה נראית מהצד

 בשני בידיו מחזיק ־־אור ג מגוחך.
 ומתחיל מתכופף הוא גדולים, ספוגים

 שיטה ״זו רגליו. ארבע על לרוץ
 אני שונים. תחלואים נגד נהדרת
 רץ שאני מאז בגב, מכאבים סבלתי

נרפאתי." הספוגים עם בחוף
ותרופה
לאימפוטנטים

היתרו על לדבר שממשיכים ך*
 בים חורפי בבילוי וזטמונים נות ן

 ומגלה מהלל, משבח, גו־אור, מתלהב
 ״הים חיי־המין. את גם משפר שהדבר
 כן כוח. ומוסיף הדם זרימת את משפר

 שום צריך לא אני הזה. בנושא גם כן,
סמים. ולא כחולים סרטים ייא אביזרים,

 יש-לי לים בא לא כשאני הכל. זה הים
כוח." פחות

דגר־ אליבא הים, של נוסף יתרון
 הראש לאימפוטנטים. כתרופה הוא אור

,40 בן אדם לכאן. הגיע הוא גם היהודי
 עם החול על מסתובב במעיל, עטוף

עונת־ אחרי מתכות. לגילוי מכשיר
 אוצרות בחול טמונים בוודאי הרחצה

מפתיעים.
 אותו כששואלים מאוד כועס הוא

 ישראל עם שכל רוצה לא הוא למעשיו.
 לגילוי מכשירים עם לחוף מחר יגיע

 אומר הוא מפה.״ ,תסתלקו מתכות.
החוף. את לסקור וממשיך

כאן, ימצא לא אולי הוא אוצרות
 הוא 62ה־ בן יסקין מרדכי את אבל
תל״ יסקין, יום. מידי בחוף למצוא יכול

 אני שנה 50 ״כבר אומר: ותיק, אביבי
 לא מהקיץ רצוף שבא מי בחוף. מנוי

 ״הגוף מבטיח. הוא מהקור,״ יסבול
לזה." מתרגל

 ולא בחורף, גם ושחום שזוף יסקין
בארץ. לאחרונה שצצו ממכוני־השיזוף

 גם יכול בחורף לים שבא ״מי
 הרבה פה אין למה אז להשתזף.
 דור אחר, לדור שייכים הם כי צעירים?

 טוב מה יודעים לא והצרחות. הפופ
באמת."

לא לשלום בראשו מהנהן יסקין
 של פרצופים מכיר ״אני שבחוף: נשים

טוב. מכיר גם אני מהם ולק קבועים.
 ביותר הטובה המחמאה קשרים. נוצרים

וזה, צעיר, נראה שאני היא מקבל שאני
 מגיע לא יסקין הים." בזכות כמובן, ^

 הכלב רוקי, אליו צמוד לבדו. לחוף
הים." על מת הוא ״גם שלו.

לשחייה. לבעליו מצטרף רוקי
 דבר רק יש שוחה. אני תמיד •כמעט

 אני ״הקור?" אותי." שמרתיע אחד
 מישהו יימצא זאת בכל אולי שואל.
 מגיב יסקין אבל לו, שקר שיאמר בחוף

 משהו הקור? פתאום ,מה בזילזול:
הליכלוך. — אחו־ לגמרי

 שהמים איך נורא ממש זה ם ״לפעמי
 אי למשל, שעבר, בשבוע מלוכלכים.

 מרוב למים להיכנס ה״ה אפשר
 והמים ביוב, של צינור נשבר ליכלוך.

*  לא שצ׳יץ חבל מלוכלכים. נורא היו , י
המים. לניקיון לדאוג כדי כלוום עושה

קוסמטיקה. ועושה מדבר רק .הוא
 עולה המים." את שינקה זה במקום

 רק לא אבל תל־אביב. מחוף הקריאה
במזג־ מהים נהנים זזחורף מתרחצי
 המשכיר אחמד, גם הסגרירי, האוויר

 מובטל הוא מרוצה. כיסאות־נו־ו,
 כיסאות־הנוח מסודרים סביבו מעבודה.

דורש. להם ואין מופתי, בסדר
החוף, של פועל־הניקיון צאקר, סמי
 בים מביט והוא החול, על הוא גם שרוע

 בלילה 12 עד עובד אני ״בקיץ מאושר:
האנשים. של הליכלוך את לנקות כדי
 פחות יש בחורף עכשיו מגקה, הזמן כל

לנוח.״ זמן ויותר ליכלוך
ה העולם 2630 הי
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החובות. בפירעון לסייע
 אילן מדוע מבין אינו כי השיב ארנס

 למוסדות יפנה וכי אותו, מטריד
התנועה.
 למוסדות־ מטלפן החל אילן

 קדישאי, יחיאל אל והגיע התנועה,
 גוף הם תנועת־החרות צעירי כי שהשיב

 שיכול מי יש ואם עצמאי, אמריקאי
 יו״ר זה הרי בנדון משהו לעשות

ארידור. יורם המזכירות,
 לאילן צעירי־חרות כתבו בינתיים

 חג־יום־ אחרי כי לו הבטיחו שבו מיכתב
 לאירגון ייכנסו האמריקאי העבודה
 פירעון התחלת שיאפשרו תרומות,

 אי־התשלום את נימק המיכתב החוב.
 דבר האירגון, את בכיר עובד בעזיבת

 חובות ואי־פירעון אי־סדרים שגרם
רבים.

 תביעתו, את אילן ביטל לא הפעם
 על־סך המחאה לקבל שהצליח למרות

על־החשבון. דולר 1000
 תנועת־החרות צעירי הגישו כאשר

 מכל החוב את הכחישו שבו כתב־הגנה,
 ארידור ליורם מיכתב אילן שלח וכל,

 ווידא אביב ־ בתל זאב במצודת
 חזר במיכתב אישית. יקבלו שארידור

 כדי להתערב וביקשו הפרשה, כל על
 של ופירסום עוגמת־נפש למנוע

 לראשי כבוד מוסיפה שאינה הפרשה,
 להשיב טרח לא ארידור תנועת־החרות.

המיכתב. על
 והוא לפסק־הדין, כיום ממתין אילן

 פסק־ את להחיל מבית־המישפט יבקש
במכוניות, המישתמשים על גם הדין
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המנומסות. הפניות בתקופת
 והוא סבלנותו, פקעה לבסוף

לבית־המישפט. תביעה הגיש
 צעירי־ נציג שכן השפיע, הדבר

 והבטיח התביעה את לבטל ביקש חרות
 סך על אז שעמד החשבון את לפרוע
 התביעה את ביטל אילן דולר. 8583

 מיכתב קיבל ,1986 במאי 9ב־ ולמחרת,
 המחאות שתי אליו מצורפים כי המודיע
 וכי דולר, י 4164 של כולל בסכום

 את מאוד מעריכה תנועת־החרות
 הפיגור וכי מצירו, שיתוף־הפעולה

 את האירגון מאי־ידיעת נובע בתשלום
 90 תוך תשולם החוב יתרת החוב. גודל
 1000 של חודשיים בתשלומים יום,

אחד. כל דולר
 את מאוד שימח כשלעצמו המיכתב

 ואתי אותו שהפך למרות אולם אילן,
 את מצא לא עבר, לכל המעטפה

שיחות־ כמה המובטחות. ההמחאות

שולמו שלא ארבם של החשבונותאחד
השיב לא ארידור
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תנועת־החרות של מיבתב־ההבטחה
ם1אי המצורפים והצ׳קים

 ,1986 מחצית ועד 1985 בשנת חל ך*
 מבקר ארנס משה השר היה כאשר \ 1

 הילטון במלון מתגורר היה בניו־יורק,
 חשבון־המלון השישית. בשדרה אשר

 או ממשלת־ישראל על־ידי שולם
תנועת־החרות.

 וממנה, בעיר הרבות נסיעותיו את
 שלהן במוניות, לא לעשות משה העדיף

 חברת־ בשרות אלא במזומן, לשלם יש
 העמידה זו חברה נ׳חזלם. הלימוזין
 השעות ובתום ונהג, לימוזין לרשותו

 על חותם היה ברכב החזיק שבהן
לתשלום. דאגה ללא החשבון,

 אחרים פעילים גם כך ארנס, כמו
 רבות שעות שנסעו תנועת־החרות, של

החברה. במכוניות
 פעילי של החשבון הצטבר כאשר

 פנה דולרים, לאלפי תנועת־החרות
 הניו־ לנציג אילן, רוני החברה, מנכ״ל
 החשבון את שפתח הגוף של יורקי

 תנועת־החרות, צעירי לרוזלם: בחברת
 בניו־יורק, 38ה־ ברחוב הוא שמישרדם

 טפסי־החשבון על חתמה בשמם ואשר
מונס. גלן

 מנומסות, היו אילן של הפניות
 במיכתבים ואחר־כך בטלפון תחילה

 שכחו מה משום כי המזכירים אדיבים,
 אילן המצטברים. החשבונות את לשלם

ואנשיו ארנס את להסיע המשיך גם

 התביעה להגשת הובילו נזעמות טלפון
 לביקור ארנס שוב הגיע וכאשר מחדש,

 של בלימוזין ונסע בניו־יורק ממלכתי
 מלון בפתח אילן לו המתין נ־חזלם,
יסכים אם שאלו נימוס וברוב הילטון

 שכירת־הלימוזיגות. תקנות לפי וזאת
 ארנס נגד צעדים להפעיל יוכל אז או

 בניו־ הבא ביקורו בעת אישי, באופן
 יחזור אם בין כשר, יחזור אם בין יורק,

₪ יגאל בלבד• כזזבר־כנסת  לכיב
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