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50 ועד  שנות הי80. בכוך אפל עמוס בפר�י יה
יט�ם אפשר למצוא שמלות צבעונ�ות מהס�קס

ט�ז, ז'קט�ם שלבשו גברות הע�ר בשנות הי50, 
ופר�ט�ם נד�ר�ם של גוטקס מהתקופה שתמ� בן 

עמ� עוד כ�כבה על שער� המגז�נ�ם.
"גרת� בלונדון והתעסקת� באופנה ובגד�ם, 
וג�ל�ת� שאנ� הולכת  זה לא ענ��ן אות�  אבל 
את  מצאת�  בט�רוף.  זה  את  ואוהבת  לשווק�ם 

יעצמ� אוספת בגד�ם �שנ�ם שמצאת�, וכשחזר
ת� לארץ הבאת� המון דבר�ם והחלטת� לעשות 
של�  המקום  את  פתחת�  אוהבת.  שאנ�  משהו 

בשוק, שאז רק התח�ל להתעורר ולפרוח".
את הבגד�ם מש�גה ז�וה מד�רות שמפונות. 
"�כול�ם להג�ד ל� שא�שה נפטרה וקורא�ם ל� 
לבוא. אנ� הולכת ומחפשת את הדבר�ם שאנ� 
אוהבת. אנ� קודם חוקרת א�פה הא�שה ה��תה 

יקונה, א�זה סוג של אדם ה�א ה��תה ומה המ�
אנ�  סט��ל,  ש�ש  מב�נה  אנ�  ואם  שלה,  דות 
הולכת ופותחת את הארון. אם �ש 2י3 פר�ט�ם 
שמרגש�ם אות�, אנ� מתמקחת על כל הארון, 
כד� שלא ��דעו מה מהפר�ט�ם אנ� באמת רוצה. 
כל זה מתח�ל לה�ות קשה מאוד, כ� הדור הזה 
הולך ונעלם. ה�ום רוב ה�ד השנ��ה זה משנות 

הי90, ואל�� זה פחות מדבר", ה�א אומרת.
אם אתם מג�ע�ם אל ז�וה, כדא� שתראו לה 
שאתם מתרגש�ם, כ� ה�א לא מוכרת לכל אחד. 
"אנ� צר�כה לראות בע�נ��ם של הלקוחות ש�ש 
להם את הח��דק הזה. מ� שא�ן לו את זה אנ� 

יפשוט לא מוכרת. אנ� אומרת שסגור. אנ� מחפ
שת את ההתרגשות, ואם מ�שהו מתרגש כשהוא 

מג�ע, זה מה שעושה ל� את זה".
ב�ן שאר הדבר�ם מצאנו שם גם בגד תחתון 

יו�קטור�אנ� ב�ן מאה שנה, לצד ז'קט צהוב מש
נות הי20 ופר�ט�ם נד�ר�ם משנות הי70.

רבי נחמן 5

החנות של בוב
מ� שמרג�ש ה�טב את המחסור בסחורה הם 
סוחר� הרה�ט�ם בשוק. בוב לו�, בן 73, עובד 
בנעי בכלל  התח�ל  הוא  40 שנה.  כבר  בשוק 
יל��ם. ה�ה מב�א חלק�ם מא�טל�ה, תופר, מד

ב�ק ומוכר באזור שאוכלס על �ד� סנדלר�ות 
 30 קטנות ובת� מלאכה לנעל��ם. אבל לפנ� 
שנה זה נגמר. "הכל ה�ה שומם, ואפ�לו מדרכה 

ילא ה��תה. ח�פשת� משהו שלא מצר�ך השק
עה ו�כול להתא�ם לאזור, אז נכנסת� לתחום 

הר�הוט ה�שן", הוא מספר. 
בס מוצף  השוק  ה�ה  הראשונות  יבשנות�ו 

חורה. מפנ� הד�רות ה�ו מג�ע�ם מד� �ום עם 
אבל  וחפצ�ם,  ארונות  כורסאות,  מזנונ�ם, 
באותן שנ�ם הב�קוש לא ה�ה גבוה – והמח�ר�ם 
ה�ו נמוכ�ם. מאז השתנה המצב, הב�קוש אד�ר 

אבל סחורה כמעט א�ן. בכל זאת, בב�קור קצר 
בחנות שלו אפשר למצוא אוצרות לא מעט�ם. 
מכש�ר�  הי50,  משנות  ושולחנות  כורסאות 
רד�ו עת�ק�ם, מנורות מתח�לת המאה הקודמת 

וש�דות שה�ו �כולות לשמח כל חובב ו�נטג'.
בוב עצמו כבר לא כל כך אופט�מ�: "אנחנו 
נ�מחק כולנו בסוף, כ� זה לא כלכל� להחז�ק את 
זה. א�ן הכנסות, ומצ�ע�ם ל� לפנות כ� רוצ�ם 
לפתוח מסעדות ובת� קפה, אבל אנ� לא רוצה 
כ� אנ� אוהב את הרה�ט�ם ומנסה להחז�ק מעמד 
ב�נת��ם. המקום נה�ה מבוקש ומח�ר� השכ�רות 

יעלו, אבל כל הענ��ן פה הוא החנו�ות שלנו, הח
נו�ות ה�שנות שאפשר ה�ה למצוא בהן מצ�אות, 

והח נכנס�ם  הוא שהחדש�ם  מה שקורה  יאבל 
נו�ות, שנתנו את האופ� לשוק, נעלמות".

עולי ציון 13

הפינה של ניסים
נ�ס�ם א�בג� )56( גדל בשוק. כשה�ה �לד הוא 

יהסתובב ב�ן הסמטאות וראה את הסוחר�ם קו
נ�ם ומוכר�ם, ומשהו מזה נדבק בו. כשגדל עזב 
מהאדם  להוצ�א  שקשה  כנראה  אבל  לצרפת, 
את ח��דק השוק – וגם שם מצא עצמו מסתובב 
ב�ן חנו�ות למשכון וחנו�ות �ד שנ��ה. כשחזר 
15 שנה, החל�ט להפס�ק לשקר לעי  לארץ לפנ�
צמו ולעשות את הדבר שהוא באמת אוהב. הוא 
מצא מקום קטן בשוק והק�ף את עצמו בר�הוט, 
"ח�פשת�  שנ��ה.  �ד  ובגד�ם  תמונות  חפצ�ם, 
מקום פה כ� הנשמה של� ה�א פה בשוק, אבל 
השוק הולך ונעלם כ� השכ�רות עולה ואנש�ם 
שעובד�ם ב�ד שנ��ה לא �כול�ם לעמוד בזה", 

אומר גם הוא.
סחורה  כשמג�עה  להתרגש  ממש�ך  נ�ס�ם 
משדר�ם  ה�שנ�ם  "הפר�ט�ם  ואותנט�ת.  �שנה 

ימשהו, �ש בהם רגש. אם מחז�ק�ם אופנ��ם �ש
נ�ם בכ�דון, מרג�ש�ם את הנשמה שלהם. ה�ום 
גם אם תקנה אופנ��ם חדש�ם בי30 אלף שקל 
לא תרג�ש כלום. א�ן נשמה. המוצר�ם של פעם 
�כלו להחז�ק 50י60 שנה. ה�ום מוצר�ם מחז�ק�ם 

שנת��םישלוש".
מה �שמח אותו למצוא? "דבר�ם �שנ�ם של 
ולמחזר  לקנות  �כול  שמ�שהו  �שראל,  ארץ 
אם  וגם  זה,  את  אוהב  אנ�  שוב.  מהם  ול�הנות 

אה�ה מחוסר עבודה אמש�ך, כ� זו אהבה".
מה יהיה פה עוד כמה שנים?

"מעל�� כבר מתח�ל�ם לבנות עוד כמה 
קומות למגור�ם. מצ�ע�ם ל� להשכ�ר את 
החנות, אבל מה אנ� אעשה עם עצמ�? ובג�ל 

של� אף אחד כבר לא �קבל אות� לעבודה, אז 
אנ� ב�נת��ם פה".

רבי פינחס 16

עם  שנה 
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זיוה: “יכולים להגיד לי שאישה נפטרה. אני 
קודם חוקרת איפה היא הייתה קונה, איזה אדם 

היא הייתה, ואם אני מבינה שיש סטייל, אני 
הולכת ופותחת את הארון. אם יש 2־3 פריטים 

מרגשים, אני מתמקחת על כל הארון“

זיוה. בגדים משנות ה־40

לוי. מנורות מתחילת המאה

איבגי. לחפצים יש נשמה 

גיל פנטו. 
מקדש פרטי 
לנוסטלגיה 
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עם  ו�שנה  חלודה  סוכר�ות  קופסת 
אותה  להר�ם  לו  קראה  ציד  האות�ות 
זרוק�ם  שה�ו  ה�שנ�ם  החפצ�ם  מב�ן 
ב�פו  הפשפש�ם  בשוק  החנו�ות  אחת  בעומק 
– וכך הכל התח�ל. לפעמ�ם כנראה זה כל מה 
שצר�ך כד� להתאהב – וג�ל פנטו, שה�ה עד אז 
צ��ד ראש�ם עבור חברות ה��יטק וא�תר וג��ס 
מנהל�ם בכ�ר�ם, ש�נה בגלל קופסת פח אחת 

את ח��ו מהקצה אל הקצה.
הוא תמ�ד אהב כל� מטבח �שנ�ם, אבל את 
ה�ום שבו פגש בקופסת הפח – שזרקה אותו אל 

יז�כרון �לדות בב�ת סבתו בק�בוץ חולדה, שבא
רון המטבח שלה נחה קופסה דומה – הוא לא 
שוכח. "משהו בפח, בעבר�ת ה�שנה ובגרפ�קה 
משך אות�. זו התמ�מות, הפשטות והשפה של 

ה�שרא בנוסטלג�ה  להתאהב  ל�  שגרמו  יפעם 
ל�ת", אומר פנטו, שבעקבות אותו מפגש החל 
לאסוף חפצ�ם מארץ �שראל של פעם. האוסף 

יהעצום שלו – שכולל קופסאות, שלט�ם, חפ
צ�ם, כל� מטבח, רה�ט�ם ומשחק�ם – הוא בעצם 
ס�פורה של תוצרת הארץ טרם הקמת המד�נה 
ועד שנות הי70. אוסף שכולו ז�כרונות של כל 

מ� שגדל ב�שראל של פעם.
כבר 20 שנה שפנטו פותח את הבקר�ם שלו 

"הסחו מג�עה  יברחבה בשוק הפשפש�ם, לשם 
רה הטר��ה". כד� לה�ות קרוב לשוק, הוא עבר 
להתגורר ב�פו בב�ת ערב� בן מאה שנה, ובשנת 
 – Made in Eretz Israel 2012 פתח בו את

ימוז�און פרט� לנוסטלג�ה מקומ�ת ומקדש לת
עש��ה ה�שראל�ת של פעם.

המוז�און הפך לע�קר ח��ו והוא מארח בב�תו 
א�רוע�ם קטנ�ם, נותן הרצאות על המטבח של 
פעם ועושה ס�ור�ם בשוק הפשפש�ם למקומות 
הפר�ט�ם  את  מוצא  הוא  ושבהם  אוהב,  שהוא 

שמרכ�ב�ם את האוסף הנפלא ש�צר.
ישוק הפשפש�ם הפך למקום חם בשנ�ם האח

מסעדות  לצ�דו,  נפתחו  בוט�ק  מלונות  רונות. 
ובר�ם טרנד��ם נאבק�ם על כל פ�סה פנו�ה בו, 

יוקבלנ�ם שמר�ח�ם פוטנצ�אל לעשות קופה זו
ממ�ם על הבת�ם ה�שנ�ם וכבר מוס�פ�ם קומות 
למבנ�ם הק��מ�ם. ב�ן לב�ן מנס�ם גם הסוחר�ם 
הוות�ק�ם, אלה שבגללם הג�עו כולם לסמטאות 
הקטנות, להמש�ך לשרוד – למרות שזה הופך 

קשה מ�ום ל�ום.
�צאנו לס�ור בשוק עם ג�ל פנטו, שכואב את 

יכאבם של הסוחר�ם הוות�ק�ם. "לאטילאט נעל

מ�ם בעל� המלאכה והסוחר�ם של פעם, והשוק 
הולך ומאבד מהצב�ון שלו. הערך הכלכל� מאוד 

יעלה, והסוחר�ם לא מסוגל�ם לשלם את השכ�
רו�ות ונעלמ�ם. גם חפצ�ם מתח�לת �מ� המד�נה 
כבר קשה �ותר למצוא. הדבר�ם השוו�ם באמת 
גר�ם  שעד��ן  ומעלה   85 מבנ�  להג�ע  �כול�ם 

יבד�רות המקור�ות שלהם, וזה עולם הולך ונע
לם. ה�ום עד שמג�עה ד�רה שווה לשוק – ד�רה 
אותנט�ת של אדם מבוגר שהלך לעולמו ושמר 
את החפצ�ם שלו, זה כבר פעם בהרבה זמן. לפנ� 
20 שנה, כשה�ה המון חומר, לא ה�ו כל כך הרבה 
אנש�ם שזה ענ��ן אותם. ה�ום כמעט א�ן חומר�ם 
אבל �ש הרבה �ותר אספנ�ם ואנש�ם שמחפש�ם 
את הדבר�ם האלו. גם למשפחות �ש ה�ום הרבה 
�ותר מודעות, ולפנ� שבנ� המשפחה של הקש�ש 
שנפטר קורא�ם למפנ� הד�רות – הם אוספ�ם את 
הפר�ט�ם הטוב�ם. הסוחר�ם בשוק הב�נו את זה, 
מש�מה  לה�ות  הפכה  וזו  מאוד,  עלו  והמח�ר�ם 

קשה מאוד למצוא דבר�ם", הוא אומר.

מאורת הקסמים של זיוה
של  המשחק�ם  מגרש  הוא  הפשפש�ם  שוק 
החנו�ות  בעל�  ב�ן  אותנו  מוב�ל  והוא  פנטו, 

יהמ�וחדות שעד��ן מג�עה אל�הן סחורה תקופ
ת�ת. אחת מהם ה�א ז�וה, שלה "מאורת קסמ�ם" 
ושנות  הי40  משנות  בגד�ם  מחז�קה  ה�א  שבה 

רגע לפני ששוק הפשפשים ביפו הופך סופית 
למתחם בילויים ושופינג, חזרנו אל החנויות 

והאוצרות שהיו פה קודם † סיור עם איש 
הנוסטלגיה גיל פנטו, שבנה מהשיטוטים שלו 

 מוזיאון ביתי לחפצים ישראליים מפעם 
| כתב וצילם: אסי חיים

15.2.2016 15.2.2016

מה 
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זיוה. בגדים משנות ה־40

לוי. מנורות מתחילת המאה

איבגי. לחפצים יש נשמה 
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50 ועד  שנות הי80. בכוך אפל עמוס בפר�י יה
יט�ם אפשר למצוא שמלות צבעונ�ות מהס�קס

ט�ז, ז'קט�ם שלבשו גברות הע�ר בשנות הי50, 
ופר�ט�ם נד�ר�ם של גוטקס מהתקופה שתמ� בן 

עמ� עוד כ�כבה על שער� המגז�נ�ם.
"גרת� בלונדון והתעסקת� באופנה ובגד�ם, 
וג�ל�ת� שאנ� הולכת  זה לא ענ��ן אות�  אבל 
את  מצאת�  בט�רוף.  זה  את  ואוהבת  לשווק�ם 

יעצמ� אוספת בגד�ם �שנ�ם שמצאת�, וכשחזר
ת� לארץ הבאת� המון דבר�ם והחלטת� לעשות 
של�  המקום  את  פתחת�  אוהבת.  שאנ�  משהו 

בשוק, שאז רק התח�ל להתעורר ולפרוח".
את הבגד�ם מש�גה ז�וה מד�רות שמפונות. 
"�כול�ם להג�ד ל� שא�שה נפטרה וקורא�ם ל� 
לבוא. אנ� הולכת ומחפשת את הדבר�ם שאנ� 
אוהבת. אנ� קודם חוקרת א�פה הא�שה ה��תה 

יקונה, א�זה סוג של אדם ה�א ה��תה ומה המ�
אנ�  סט��ל,  ש�ש  מב�נה  אנ�  ואם  שלה,  דות 
הולכת ופותחת את הארון. אם �ש 2י3 פר�ט�ם 
שמרגש�ם אות�, אנ� מתמקחת על כל הארון, 
כד� שלא ��דעו מה מהפר�ט�ם אנ� באמת רוצה. 
כל זה מתח�ל לה�ות קשה מאוד, כ� הדור הזה 
הולך ונעלם. ה�ום רוב ה�ד השנ��ה זה משנות 

הי90, ואל�� זה פחות מדבר", ה�א אומרת.
אם אתם מג�ע�ם אל ז�וה, כדא� שתראו לה 
שאתם מתרגש�ם, כ� ה�א לא מוכרת לכל אחד. 
"אנ� צר�כה לראות בע�נ��ם של הלקוחות ש�ש 
להם את הח��דק הזה. מ� שא�ן לו את זה אנ� 

יפשוט לא מוכרת. אנ� אומרת שסגור. אנ� מחפ
שת את ההתרגשות, ואם מ�שהו מתרגש כשהוא 

מג�ע, זה מה שעושה ל� את זה".
ב�ן שאר הדבר�ם מצאנו שם גם בגד תחתון 

יו�קטור�אנ� ב�ן מאה שנה, לצד ז'קט צהוב מש
נות הי20 ופר�ט�ם נד�ר�ם משנות הי70.

רבי נחמן 5

החנות של בוב
מ� שמרג�ש ה�טב את המחסור בסחורה הם 
סוחר� הרה�ט�ם בשוק. בוב לו�, בן 73, עובד 
בנעי בכלל  התח�ל  הוא  40 שנה.  כבר  בשוק 
יל��ם. ה�ה מב�א חלק�ם מא�טל�ה, תופר, מד

ב�ק ומוכר באזור שאוכלס על �ד� סנדלר�ות 
 30 קטנות ובת� מלאכה לנעל��ם. אבל לפנ� 
שנה זה נגמר. "הכל ה�ה שומם, ואפ�לו מדרכה 

ילא ה��תה. ח�פשת� משהו שלא מצר�ך השק
עה ו�כול להתא�ם לאזור, אז נכנסת� לתחום 

הר�הוט ה�שן", הוא מספר. 
בס מוצף  השוק  ה�ה  הראשונות  יבשנות�ו 

חורה. מפנ� הד�רות ה�ו מג�ע�ם מד� �ום עם 
אבל  וחפצ�ם,  ארונות  כורסאות,  מזנונ�ם, 
באותן שנ�ם הב�קוש לא ה�ה גבוה – והמח�ר�ם 
ה�ו נמוכ�ם. מאז השתנה המצב, הב�קוש אד�ר 

אבל סחורה כמעט א�ן. בכל זאת, בב�קור קצר 
בחנות שלו אפשר למצוא אוצרות לא מעט�ם. 
מכש�ר�  הי50,  משנות  ושולחנות  כורסאות 
רד�ו עת�ק�ם, מנורות מתח�לת המאה הקודמת 

וש�דות שה�ו �כולות לשמח כל חובב ו�נטג'.
בוב עצמו כבר לא כל כך אופט�מ�: "אנחנו 
נ�מחק כולנו בסוף, כ� זה לא כלכל� להחז�ק את 
זה. א�ן הכנסות, ומצ�ע�ם ל� לפנות כ� רוצ�ם 
לפתוח מסעדות ובת� קפה, אבל אנ� לא רוצה 
כ� אנ� אוהב את הרה�ט�ם ומנסה להחז�ק מעמד 
ב�נת��ם. המקום נה�ה מבוקש ומח�ר� השכ�רות 

יעלו, אבל כל הענ��ן פה הוא החנו�ות שלנו, הח
נו�ות ה�שנות שאפשר ה�ה למצוא בהן מצ�אות, 

והח נכנס�ם  הוא שהחדש�ם  מה שקורה  יאבל 
נו�ות, שנתנו את האופ� לשוק, נעלמות".

עולי ציון 13

הפינה של ניסים
נ�ס�ם א�בג� )56( גדל בשוק. כשה�ה �לד הוא 

יהסתובב ב�ן הסמטאות וראה את הסוחר�ם קו
נ�ם ומוכר�ם, ומשהו מזה נדבק בו. כשגדל עזב 
מהאדם  להוצ�א  שקשה  כנראה  אבל  לצרפת, 
את ח��דק השוק – וגם שם מצא עצמו מסתובב 
ב�ן חנו�ות למשכון וחנו�ות �ד שנ��ה. כשחזר 
15 שנה, החל�ט להפס�ק לשקר לעי  לארץ לפנ�
צמו ולעשות את הדבר שהוא באמת אוהב. הוא 
מצא מקום קטן בשוק והק�ף את עצמו בר�הוט, 
"ח�פשת�  שנ��ה.  �ד  ובגד�ם  תמונות  חפצ�ם, 
מקום פה כ� הנשמה של� ה�א פה בשוק, אבל 
השוק הולך ונעלם כ� השכ�רות עולה ואנש�ם 
שעובד�ם ב�ד שנ��ה לא �כול�ם לעמוד בזה", 

אומר גם הוא.
סחורה  כשמג�עה  להתרגש  ממש�ך  נ�ס�ם 
משדר�ם  ה�שנ�ם  "הפר�ט�ם  ואותנט�ת.  �שנה 

ימשהו, �ש בהם רגש. אם מחז�ק�ם אופנ��ם �ש
נ�ם בכ�דון, מרג�ש�ם את הנשמה שלהם. ה�ום 
גם אם תקנה אופנ��ם חדש�ם בי30 אלף שקל 
לא תרג�ש כלום. א�ן נשמה. המוצר�ם של פעם 
�כלו להחז�ק 50י60 שנה. ה�ום מוצר�ם מחז�ק�ם 

שנת��םישלוש".
מה �שמח אותו למצוא? "דבר�ם �שנ�ם של 
ולמחזר  לקנות  �כול  שמ�שהו  �שראל,  ארץ 
אם  וגם  זה,  את  אוהב  אנ�  שוב.  מהם  ול�הנות 

אה�ה מחוסר עבודה אמש�ך, כ� זו אהבה".
מה יהיה פה עוד כמה שנים?

"מעל�� כבר מתח�ל�ם לבנות עוד כמה 
קומות למגור�ם. מצ�ע�ם ל� להשכ�ר את 
החנות, אבל מה אנ� אעשה עם עצמ�? ובג�ל 

של� אף אחד כבר לא �קבל אות� לעבודה, אז 
אנ� ב�נת��ם פה".
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עם  שנה 
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זיוה: “יכולים להגיד לי שאישה נפטרה. אני 
קודם חוקרת איפה היא הייתה קונה, איזה אדם 

היא הייתה, ואם אני מבינה שיש סטייל, אני 
הולכת ופותחת את הארון. אם יש 2־3 פריטים 

מרגשים, אני מתמקחת על כל הארון“

זיוה. בגדים משנות ה־40

לוי. מנורות מתחילת המאה

איבגי. לחפצים יש נשמה 

גיל פנטו. 
מקדש פרטי 
לנוסטלגיה 
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עם  ו�שנה  חלודה  סוכר�ות  קופסת 
אותה  להר�ם  לו  קראה  ציד  האות�ות 
זרוק�ם  שה�ו  ה�שנ�ם  החפצ�ם  מב�ן 
ב�פו  הפשפש�ם  בשוק  החנו�ות  אחת  בעומק 
– וכך הכל התח�ל. לפעמ�ם כנראה זה כל מה 
שצר�ך כד� להתאהב – וג�ל פנטו, שה�ה עד אז 
צ��ד ראש�ם עבור חברות ה��יטק וא�תר וג��ס 
מנהל�ם בכ�ר�ם, ש�נה בגלל קופסת פח אחת 

את ח��ו מהקצה אל הקצה.
הוא תמ�ד אהב כל� מטבח �שנ�ם, אבל את 
ה�ום שבו פגש בקופסת הפח – שזרקה אותו אל 

יז�כרון �לדות בב�ת סבתו בק�בוץ חולדה, שבא
רון המטבח שלה נחה קופסה דומה – הוא לא 
שוכח. "משהו בפח, בעבר�ת ה�שנה ובגרפ�קה 
משך אות�. זו התמ�מות, הפשטות והשפה של 

ה�שרא בנוסטלג�ה  להתאהב  ל�  שגרמו  יפעם 
ל�ת", אומר פנטו, שבעקבות אותו מפגש החל 
לאסוף חפצ�ם מארץ �שראל של פעם. האוסף 

יהעצום שלו – שכולל קופסאות, שלט�ם, חפ
צ�ם, כל� מטבח, רה�ט�ם ומשחק�ם – הוא בעצם 
ס�פורה של תוצרת הארץ טרם הקמת המד�נה 
ועד שנות הי70. אוסף שכולו ז�כרונות של כל 

מ� שגדל ב�שראל של פעם.
כבר 20 שנה שפנטו פותח את הבקר�ם שלו 

"הסחו מג�עה  יברחבה בשוק הפשפש�ם, לשם 
רה הטר��ה". כד� לה�ות קרוב לשוק, הוא עבר 
להתגורר ב�פו בב�ת ערב� בן מאה שנה, ובשנת 
 – Made in Eretz Israel 2012 פתח בו את

ימוז�און פרט� לנוסטלג�ה מקומ�ת ומקדש לת
עש��ה ה�שראל�ת של פעם.

המוז�און הפך לע�קר ח��ו והוא מארח בב�תו 
א�רוע�ם קטנ�ם, נותן הרצאות על המטבח של 
פעם ועושה ס�ור�ם בשוק הפשפש�ם למקומות 
הפר�ט�ם  את  מוצא  הוא  ושבהם  אוהב,  שהוא 

שמרכ�ב�ם את האוסף הנפלא ש�צר.
ישוק הפשפש�ם הפך למקום חם בשנ�ם האח

מסעדות  לצ�דו,  נפתחו  בוט�ק  מלונות  רונות. 
ובר�ם טרנד��ם נאבק�ם על כל פ�סה פנו�ה בו, 

יוקבלנ�ם שמר�ח�ם פוטנצ�אל לעשות קופה זו
ממ�ם על הבת�ם ה�שנ�ם וכבר מוס�פ�ם קומות 
למבנ�ם הק��מ�ם. ב�ן לב�ן מנס�ם גם הסוחר�ם 
הוות�ק�ם, אלה שבגללם הג�עו כולם לסמטאות 
הקטנות, להמש�ך לשרוד – למרות שזה הופך 

קשה מ�ום ל�ום.
�צאנו לס�ור בשוק עם ג�ל פנטו, שכואב את 

יכאבם של הסוחר�ם הוות�ק�ם. "לאטילאט נעל

מ�ם בעל� המלאכה והסוחר�ם של פעם, והשוק 
הולך ומאבד מהצב�ון שלו. הערך הכלכל� מאוד 

יעלה, והסוחר�ם לא מסוגל�ם לשלם את השכ�
רו�ות ונעלמ�ם. גם חפצ�ם מתח�לת �מ� המד�נה 
כבר קשה �ותר למצוא. הדבר�ם השוו�ם באמת 
גר�ם  שעד��ן  ומעלה   85 מבנ�  להג�ע  �כול�ם 

יבד�רות המקור�ות שלהם, וזה עולם הולך ונע
לם. ה�ום עד שמג�עה ד�רה שווה לשוק – ד�רה 
אותנט�ת של אדם מבוגר שהלך לעולמו ושמר 
את החפצ�ם שלו, זה כבר פעם בהרבה זמן. לפנ� 
20 שנה, כשה�ה המון חומר, לא ה�ו כל כך הרבה 
אנש�ם שזה ענ��ן אותם. ה�ום כמעט א�ן חומר�ם 
אבל �ש הרבה �ותר אספנ�ם ואנש�ם שמחפש�ם 
את הדבר�ם האלו. גם למשפחות �ש ה�ום הרבה 
�ותר מודעות, ולפנ� שבנ� המשפחה של הקש�ש 
שנפטר קורא�ם למפנ� הד�רות – הם אוספ�ם את 
הפר�ט�ם הטוב�ם. הסוחר�ם בשוק הב�נו את זה, 
מש�מה  לה�ות  הפכה  וזו  מאוד,  עלו  והמח�ר�ם 

קשה מאוד למצוא דבר�ם", הוא אומר.

מאורת הקסמים של זיוה
של  המשחק�ם  מגרש  הוא  הפשפש�ם  שוק 
החנו�ות  בעל�  ב�ן  אותנו  מוב�ל  והוא  פנטו, 

יהמ�וחדות שעד��ן מג�עה אל�הן סחורה תקופ
ת�ת. אחת מהם ה�א ז�וה, שלה "מאורת קסמ�ם" 
ושנות  הי40  משנות  בגד�ם  מחז�קה  ה�א  שבה 

רגע לפני ששוק הפשפשים ביפו הופך סופית 
למתחם בילויים ושופינג, חזרנו אל החנויות 

והאוצרות שהיו פה קודם † סיור עם איש 
הנוסטלגיה גיל פנטו, שבנה מהשיטוטים שלו 
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