
ל ג ע מ . ה ר ג ס ת ;  אשקלון ש.ל נקודת־השיא הוא (למעלה) ״יובל־גד״ לצינורות הענקי החרושת בי
אר הציור רבים. גלגולים ששברה החדשה,  : הדורות במרוצת העיר של השונים שוכניה את מינדן־מת

 לתודה• אותה שוהקימו החדשים העולים — ולבסוף והערבים, הצלבנים הרומאים, היוונים, הפלישתים,
שך ויפה, נקי חוף זהו אשיקלון. של הים דד<ף : למטה בתמונה  במיוחד הבאים מתרחצים אלפי אליו המו

ם ירושלים, .מסביבות או והדרום מבאר־שבע שבי עם החוף על- מתמוגי עצמה. העיר תו

 אמר כאן,״ במיוחד אותי שמושך ״מה ביותר. ותכליתית
 ותיאוריה. ביזנס של המיוחדת התערובת ״היא למכריו, פעם

 מסובכת בעייה אם כי רווחים, דוקא פירושו אין כאן וביזנס
ניהול.״ של

 מקורות גם דרושים בתים. להקים די לא החדשה.
המתוכ התושבים אלף את לקיים שיוכלו פרנסה,

 להקים מוכנים שיהיו לאנשים שני, מפעל ננים.
בסביבה. מפעלים
 על משפיעים כלכליים גורמים רק -לא אולם
 כש־ בה, להשתכן באו מהם רבים העיר. תושבי

חזרה נסיעה בשביל ארוזות היו כבר מזוודותיהם

 את שעזב למשל, אמריקאי, זוג לחוץ־לארץ.
 הני עיר, לחיי להסתגל היה יכול ולא הקיבוץ

 ״כאן אשקלון. של הגדולים הפאטריוטים ביו כיום
 הרגשה יש ״כאן הסביר. שיכון.״ קונים רק לא

 — גדול משהו בונים חלוצי, קמשהו שמשתתפים
 של ופסים בטון קופסות של שורות סתם לא

חול.״ גבעות על אספלט

ם! תי ש לי פ
 לעיר לעזור דרכים לחפש

 עצמם את רואים ציבוריים •ות
 משפחה כשל היא הכללית גשה

ויתפתח. שיגדל מחיר בכל צה
 שהגיעה קטנה, יהודית קהילה .8

 קצת של סכום נשאר בקופתה
 מועדון לאשקלון. אותו צלחה

 :הציוד בין באשקלון. זועדון
שלג. ל

 רבים, נוצרים השם. ידוע ים
בה אשר כארץ רק ישראל 1

 ההתעניינות כל מרכז ;;לית.1
 על־ידי מועסקים שרובם סביו,

 שנה. לפני במקום להשתכן לו
 יצטרכו וחצי, חדרים שני זיבלו
 הדיור) לסוג בהתאם ל״י, 3500
אות.

האנגלית. היא החדשה העיר

 ״הוא זונאבנד. ד״ר המועצה, ראש מיושב התפעלות מלא
 המקום,״ את לעזוב יכול לא אני ומאז אותי, תפס פעם
מספר. הוא

 מועצת כמזכיר זקס של תפקידו רווחים. אינו כיזנם
 מועצות מזכירי של מתפקידם קל יותר הרבה אשקלון
 קטנה. לא במידה לכך אחראי זונאבנד :בארץ אחרית

 אפרידר למנהל פונה המקומית המועצה ראש ״כשיושב
 מגלה תמיד הוא החברה, מן המגיעים המסים את שישלם

 המועצה, ראש כיושב זונאבנד. לספר נוהג מלאה,״ הבנה
 בצד עליו, חתם עצמו הוא אשר הצ׳ק גב על חותם הוא

* אפרידר. כמנהל השני,

 לפרופסור מלדמות זונאבנד ״רחוק במשרדו, יושב כשהוא
עסקית היא גישתו עושה. שהוא מה בדיוק יודע הוא מפוזר.

 מרבע יותר מהווים אינם ת
 — הולנד רומניה, עולי — ■בים

ום־אפריקאית.
 שהגיעו רבים בחורים נמצאים

 מהם, אחד המלחמה. אחרי ■ו
 לטרון. על בקרב קשה נפצע ר,

 עובד בקרב, רגל שאיבד לפסון,
מקלון•

 הוא זקס דוד חדשים. עולים ם
 כמושלה לרבבות עדיין הזכור
הוא המקומית. המועצה זזכיר

 שעה ,1942 בשנת נסיון. זונאבנד חסר לא זה בשטח
 לדרום שלחו למצרים, גרמנית לפלישה חששו שהאנגלים

 על־ידי שיחרורם למנוע איטלקים, שבויים אלף 70 אפריקה
 ולנהלם. המחנות את להקים זונאבנד על הוטל הגרמנים;

 מיגרשי בתי־מלאכה, בתי־ספר, עם שלמה עיר הקים הוא
 אנגליה, מלך מידי אות־ציון קיבל זה מפעלו על ספורט.
.1944 בשנת

 בחזית שירת במלחמה, פעיל באופן השתתף גם היא
מיג׳ור. בדרגת מודיעין, כקצין איטליה
העיר הצלחת את להבטיח כדי קופסות. סתם לא

 מנהל פינקוס, לואי אל־על מנהל : החברות מנהלי שאר •
טאגר. ליאו קופר, לואיס אנשי־עסקיס שפיץ, מכס פלטורם

מן  מושלה זקס דוד היה רב לא ז
 האזורית, המועצה מזכיר תטקיד 1

ת ולא ס התלהבו והתושבים. מהמקו

ץ ת ע . ה ן ו ש א ר ת ה  בעלונים מסתפקות בארץ רבות מועצו
 מודפס ירחון, מוציאה אשקלון בסטנסיל. מודפסים קטנים,

ת, כללי לפי אברהמי. רוברט התושבים, אחד בעריכת העתונו


