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 שלטיול סיפורו
״אגד״ עם אחד

 בניו־יורק. קנתה חובשת, שהיא השמשיד.
★ ★ *

 מנסיונו מעט לי סיפר שכני *די
 היה מסתנן שכל מים ב עוד כמדריך,

משוג הישראלים רק שלא מסתבר פידאי.
 בהמוניהם נרשמים התיירים גם לאילת. עים

 על שומעים בח!ץ־לארץ ד ע. זה• לטיול
 כשמוסיפים • שבקצה! הנפלאה והעיד הנגב
 ומתח, הרפתקה של רומאנטיקה קצת לזה
 הארץ. של מושבעים כחסידים יוצאים הם

 לאילת. מס.יים בטיול למשל, נזכר, אורי
 זה היה שמן. צינורית התקלקלה בערבה

ה הכביש שלם שה! לפני הישנה, בדרך
 לגמר עד נעצר האוטובוס הנ<כחי. מצוי?

עמ תפסו הליווי של ג׳יפים שני התיקון.
 התיירים, 'של פית נס. יהא לשמחתם — דות

סרטים. של מטרים מאות שהוציאו
 וכיבוד הראשונה, התחנה — באר־שבע

 כאן, נתעכב לא אנחנו הנאה. העם בבית קל
דרו מכאן מתחיל הממשי הטיול הרי כי

 את מקבל הנגבי והנוף נעלם הירק מה•
טיו לבין וו נסיעה בין הבדל איזה פנינו•

 האוטובוס זה! באזור שעשיתי. קודמים לים
ה משה אחת. קפיצה ללא במהירות, נוסע
בצר העליזה הגולה משירי לנו שר נהג

קר• מיץ מעביר זאב ואיטלקית. אנגלית פתית׳
 כפר ליד כבר אנחנו פתאום׳ ככה והנה,
 על מתעכב המקום, על מספר זאב ירוחם.
 שנים. כמה לפני שם שהוקם המים מאגר
הזור הגשמים מי את לעצור סכר כאן ״בנו
 בסכר הסתכלו הגשמים, באו בוזאדיות. מים

?סכר כן ,גם וצחקו:  והם איתנו!׳ בוא !
לים. אותו לקחו

 סתם לא הצליח. זה והפעם סכר׳ עוד בנו
ש באגם קארפיונים שגידלו אלא הצליח,

והו קטנים דגים כמה לשם הכניסו נוצר.
 של פיש גפילטה ״כל טון. 20 משם ציאו
 זאב סיפר מהנגב,״ בא שנה אותה פסח

 הקאר־ את דג אישית הוא כאילו בגאוזה,
פיונים.
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ס *■* ו כ ו ט ו  אומר אני בטיסתו. המשיך א
מופ־ במהירות שנסע .מפני לא טיסתו | (
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 תיירת זו, מטיילת ברקע. הפראי הדרו בכל משתקףאילת חוף
בעלה, עם חופשת לבילוי ארצה שבאה מצרפת,

האל לחוף מאילת הקבוצה את המסיעה הסירה חרטום על יושבת

הנוס יכולים דרכה זכוכית, עשויה הסירה קרקעית הסמון. מוגים
 צמחיה דגים, אלמוגים, של המופלא הדממה בעולם להתבונן עים

הצלולים. תמים לפני שמתחת במינו יחיד בשלל־צבעים וסרטנים

נפ שלפתע עד הצחיח, הישימון בתוך דיו
 חצובה ענקית מערה לרגלינו .מתחת ערה

 בסביבה הערוצים מן הובילו תעלות בסלע.
 מתמלאת הגשמים בעונת המערה. פתח אל

צילו התפעלות, קריאות במים. זו חראבה
 מעלה הייתי לא המדריך, לולא פוזות• מים,

כאן. חבוי נפלא כה שדבר דעתי על
 מארגנים אינם מדוע אורי את שאלתי

שהרי בתי־הספר, לתלמידי מיוחדים טיולים

 זאב עבדת. של המשוחזרת ההומה צללית
ב והוביל האוטובוס את ב ש עצר ת  א. א
בתח מתוקים, מים של מעין — עבדת עין

 ת המרא אהד זהו עמוק. קאניון של תיתו
הגב על בארץ. ביותר והמרשימים הפראיים

 עם הבדואים את לראות יכולנו מסביב עות
זה. למעיין מחייתם את החייבים עדריהם,
 דות־ מנק לאחת הגענו קלה שעה כעבור
ושל הנגב, של ביותר הגדולות המשיכה

ש הרגשה שררה שבאמת מפני אלא רזת,
 — לפתע ומהיר. נוח במטוס יושבים אנו

 האפרסקים מטעי על שדה־בוקר, זהו ירק!
 על להצביע שכח לא זאב שלו. הנהדרים

 המפורסם הקיבוצניק גר שבו הירוק הצריף
בן־גוריון. דויד הממשלה ראש בארץ, ביותר

 האוטובוס. את משה עצר .המדבר באמצע.
 הנבטיים קדם תושבי איך תראו ״עכשיו

אח־ צעדנו זאב. הסביר הזה,״ במדבר חיו

 מסידרה יותר חומר לספק יכול כזה טיול
ש ענה הוא בכיתה. שיעורים של שלמה

 הוא וכי רעיון, לאותו בא כבר עצמו אגד
 הטיול לתלמידים. מיוחדים טיולים מארגן

 המים, הארץ, צמחיית נושאים: לפי מאורגן
 אחרי שונות. היסטוריות תקופות עתיקות׳

 והתלמידים המורים שולחים כזה טיול כל
הטיול. תועלת על לאגד, .נלהבים מכתבים

את לראות כבר יכולנו רחוק רכס על

ששוח עבדת, הנבטית העיר כולה: הארץ
 ארכיאולוגים על־ידי בשלמות כמעט זרה

 ר,כנ־ שרידי המחסנים, המערות, ישראליים.
 שורות הרכס, של המיבצר הביזאנטית, סיד,

 — והכתובות הציורים הרומאיים, העמודים
 וחולמני. בוהה אותך משאירים אלה כל

 והתקיימה נוסדה זה, צחיח במדבר הנה,
ה שנה. 1500מ־ למעלה לפני גדולה, עיר
זו? שממה תפרח ושוב יום יבוא אם

 ד,אקר,פ.ל-ם את לראות הספקתי כבר
ה. של מהולל  עב! י,7 האמינ! אבל אתנ
 ו רושם ע,יי עשתה חזרת המש!
 ה אותי ועניינה עמוק

☆הקדומים. היוונים
ל,  על לא רבותינו, שאמרו כפי כ

א האדם. יחיה בלבד ף :הנו  צריו גם ה
, לנו המתנה הצהרים ארוחת לאב,ל• .  ב.

 .. •/;נש צ, ע לנו!■ מעל הצ,פה רמון, דק
הגדול. המכתש של

......רבות פעמים נעצרה עוד הנשימה
 י זא.יות1 קאני.נים, העזיבה: אל כנו
. הו ע, מ., אדמו /לקית ומרחוק, —  ־ .

הי . א י!דע: מ :.א״ד.ת. עיר פטרה, ,
א י,ם ב ;שם׳. גם לים טי! יארגן ואגד. י

 , 1111 אם הם/אב,;. את היטב יודע זאב
 .־. שי! מארגן ה,א חד־גונית, לר״יות מתחילה

 —15 גיל עד 70 מגיל — הנוסעים ר. בציב,
 צד כ השים אינם ו . השירה אז מצטרפים

מ ת הנחושת במיפעל הקילומטרים. נגמעים
 הענקיים, המיתקנים ליד מתעכבים אנו נע

 שלמה ת מיכר של שת הנח את ההופכים
ל כולה צאת המי! לאבקת־נחושת, המלך
מאילת. ישר יפאן׳

 אילת. של תה חשיב את מכביר ד,.־א עוד
 אנ.נ פק. בא הראשונים האורות נראים

מצ עליכם!״ ם של ב״הבאג כולנו פוצחים
מסוגל שאהיה מאמין הייתי לא חיק,

בהבו ־וזאת - - הנעורים הווי אל ב לש
מגוונת. כה

דא בלי ׳ לטייל טוב — להגיד מד, אין
•ו, ■אגד• -נס• ל השארב אלה את גות.
׳-, עלינו !.ש. ; וכל ד, ומסע* ן ן מל הנע
א י א;ז, ו השרו, מן ת רי;נ י א ד, ת ש
̂'״ ילי ף. ם. י ב ב ת ל י, ד. ן ____ ד• ך יי ך

ל.:. לע ת א שוטה אינו ה!ה, הקסם את
^  ^  ^

ת ף־ייי ר ה באילת כיירנו כבורר מ
י הגדולה ההוויה באה י אאר־כו /

מאיי כית, בכירות־זב ־ד, ה-ל טיול:
מו ׳וגיד• ד כיל! רכונים י ה:ל ף לח

פסקנו ולא זכוכית, יה עש ה לתחתית,
ם,' .יי־ נח נים. אומ :פ.ל:

צמו-ים, לים, כח מיה, מד ומים דים
מר חלף ידלם עולם .ריס. ענ ליש, ו.ד

'מגדי. לעולם עברני ל ־ כ עינינו,
א ;מיגים הייה.'ומ כתר ה הא, הוף

, מיש זך, ם ל ו ; ח ו צ ? ה אילת:
במים השתעשענו הצפון. ת ממדברי

כאשר צהרים. לארוחת הזמן הגיע

ארכיאו בידי ששוחזרה זזנבטית, העיר
הסטיילים. את מרתקת ישראליים, לוגים

הביזנטיתהמשוחזרוז. הכנסיה עמודי בין עומדים הס
נ10 סוף ים - טוב סוף

במים׳ לטבול בצוותא נסעו עליזה, ערב

 עם הגיעו, נאשר המטיילים, נוכחו בזאת
 וארוחת־ קצרה מנוחה אחרי לאילת. ערב,

השנה. עונות בכל לרחצה .הנעימים.- ים־סוף,

ש עד
הגענו

 המטוס על ועלינו לאילת' שתיים בשעה
 מ־ אחד כמעט היה לא ארקיע, הברת של

לע מוכרח ״אני לעצמי: אמר שלא איתנו
פעם.״ עוד זד, את שות

המחלמה ווי״ מוגש


