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בגשר. שהסתובבו הצעירים אלפי בין היתה בקי,
 חבר- של 19ה- בן בנו והחייל,לינאי דני

ד הכנסת  והמישפטנית ליבאי דוי
אופניים. על רכוב כשהוא הגיע שפירא״ליבאי, ניצה

□ ד | ה  איציק עורד־הדין של אשתו ך|1\ו1ד
בחב לגשר הגיעה דואניס 1/ 1 1^ 111
דואניס, הדס (מימין). אזולאי בדפי פגשה שם רתו.

 אדישה נותרה בגשר, המבקרים שבין מהוותיקות
 אחר, עיסוק לעצמה תמצא היא הבאה שבשנה ואמרה

המקום. את לפקוד הפסיקו חבריה שמרבית מפני

ן ן ך ן | ן  מרשימה חיילת היא שר וג׳ויס יואל של 20ה״ בת בתם ך*1|
מיון פניה בתווי 1111 || 1111  בבר לשבת העדיפה היא לאמה. ובדי

די כל בחברת הסתופפות פני על (לצידה), הצעיר לב רונן בחברת די הוריה. י

נדרי כר מסיבת
 כבר יום־הכיפורים. ערב הקבוע: במועדה השנה התקיימה בעיר הגדולה המסיבה

 צעירים רובם אנשים, אלפי לזרום החלו השלישי יום של המוקדמות הערב בשעות
 למעט כשרים, היו התחבורה אמצעי כל בתל־אביב. הירקון גשר לעבר העשרה, בגיל

 גלגיליות אופניים, על רכובים באו אחרים ברגליו, הצביע המכריע הרוב כלי־רכב.
אחרים. ואמצעים

 הזה מוקד־המשיכה תל״אביב. צפון באיזור בני־נוער של ביותר הגדול המיפגן זהו
 ברמת־גן בנווה־אביבים, ברמת־אביב, המתגוררים הפרברים צעירי את גם למקום מביא

 ולהיראות, לראות באים הזה למיפגש מבת־ים. ואף מגיבעתיים המגיעים כושר ובעלי
מינימלי. בלבוש בשטח המסתובבות בחתיכות העיניים את ולשטוף חוויות להחליף

 ולאווירת לשקט אדיר ניגוד כמובן, מהווים, העליצות ואווירת הפשוט הלבוש סיגנון
העיר. חלקי בשאר השוררת יום־הכיפורים

הבטון, קו לאורף היושבים עבר. מכל נשמעים וצעקות שריקות צחוק, קולות
 ניתן זו מנקודת־תצפית ביותר. הטובים המקומות את תופסים המסלולים, בין המפריד
 פוגשים שנים, התראו שלא חברים, דברים. קורים תמיד ושם מסביב, קורה מה לראות

בחברים־לשעבר. פוגשות ועלמות־חן הימים משכבר מכריהם את
 מקומה ופינתה חלפה הקודמות, בשנים המקום את שליוותה המחשמלת, האווירה

 בשנה מאשר יותר נמוך היה הנוכחים של מיספרם גם זה. לא פשוט שזה לתחושה
 הפוקד המבוגרים מיספר גם שנתיים. מלפני ה״חוגגים" ממיספר בהרבה ונמיר שעברה

,30וד בגילאי התל־אביבים מהבליינים רבים במקום נראו בעבר ואם קטן. המקום את
 כמעט מישפחותיהם בבני מלווים צעירים גם בלבד. ספורים נציגים רק נכחו הפעם

 בתה בחברת למקום שהגיעה דמיר שרית הדוגמנית־לשעבר למעט נראו, ולא
דוראל.
 העילי הגשר לטובת הירקון גשר את עזבו רבים חדשה. תופעה גם התפתחה השנה
 על לטייל האפשרות הירקון. מגשר מטרים 200 של מרחק רוקח, בשדרות שנמצא

 האפשרות ניתנת בשנה פעם רק כי לרבים, קסמה הסביבה, כל על המשקיף הגשר, ״
 הצעירים אלפי של והמחזה הגשר ממרומי הנשקף הנוף עליו. לטייל להולכי־רגל

מהחוויה. ונהנו התגודדו ורבים מדהים שמתחת חיפה דרך לאורך הפרושים
 כמו ממש ואז, מהפסקת־חשמל, שנבעה עלטה באיזור השתררה 1 השעה אחרי קצת

ולהר לשתק לצעוק, מהנוכחים מאות החלו הפסקת־חשמל, בו שחלה בבית־קולנוע
 שבצפון לבתיהם להתפזר הכל החלו 2 השעה לקראת לקדמותו. המצב שחזר עד עיש

יותר. עליזים ימי־כיפור ידע שהגשר בתחושה ומאוכזבים, מותשים תל־אביב,

 אורי והטייס אטרי יונה הזמרת של 24ה״ בן בנם (משמאל) □1111 11ר
ובמעצב- דיסקוטק, בעל (במרכז) בוצר בעופר פגש יופה 11.11 1 1

ד האופנה הכביש. על ההתפרקות מרגעי באחד 16 בני קבוצה מימין אלבו. דוי
דסה אלי צילם: אזהליאב. זוהר כתב:
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