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 משם גורש שבוע לפני אסורה. הכניסה [שטיין
מ פוסט. מג׳רוזלם עתונאי הלילה בחצות ניעית:

ה־ תמונות את להחרים ניסו אחר ישראלי !
 ה־ של ההיסטוריים האתרים שצילם. הווי |^היה
י מ ו  תלמידים- בפני הסומים הפיניקי־ערבי כפר "
 מועדון חברי זרים, לנופשים רק מטיילים. פתיח.

 בהם. להביט הזכות שמורה התיכון, הים — ים
^ ^

לא? צרפרדה, את גבול.
■■■■■***■■■*■ס**■ פרשי

 ב־ הנופש כפר לראשונה שנפתח ף* ה־ לי
נו־ למרכז להפכו מארגניו קיוו אכזיב, יאליים

כיום* שייכת היא למי - הריבונית ישראל למדינת ״כת

בין החוף, על חומרים־חומרים אוכל, הפסקות עם היום, שעות כל פרושים חברי נופשים, ואתיים
הסו־ עובדה חתיכה, היא נערת־ביקיני כל שלא מוכיחה אכזיב הצל. סוכות שמו־ במקום ;תיכון,
הממוצע. הישראלי בעיני שהצטיירה הצרפתית דמות את לחלוטין תרת הס בתבניות. !נדמים,

 לכינוי זכה ואכזיב עין, העלימו דאז רים
.0259 הזה (העולם האהבה חוף חדש:
 אחד ישראלי הסתנן נופש צרפתי כל על

 זרמו הישראליים הבחורים שעברה. בעונה
 יותר קלה פעולה שאין משוכנעים לשם,

 בגסות הצרפתיות. הסבינות חטיפת מאשר
ה קטנה, קאתולית לנופשת נטפלים היו

 אכזיב. של בכנסייה ראשון בימי מבקרת
 מאקסימא־ הזדמנויות היו נשואה לתיירת

ה הישראלי הזן את מקרוב להכיר ליות
 הוא האחרות. על אותה ביכר אשר שכיח,

 ישר לחלוטין. בעיות נטול חומר בה ראה
לעיניין.

ה נערות במשלוחי שנתגלתה ההתנגדות
ש עובדה בשבילו. חדשה היתד, ביקיני,

 למחרת לחזור כמובן, לו, הפריעה לא
 את אצבעותיו על ולספור העליון לדיזנגוף

 בצפון גן־העדן אודות האגדות הכיבושים.
 חדשים תל־אביביים גברים משלוחי הביאו
 התפשטה. לא ההיא אבל האהבה. לחוף
לפני השטתחו לא הצרפתיות כלל. בדרך

 זה אבל לא? צרפתיה, את החול. על הם
עזר. לא

ל ממורמרות. לצרפת, חזרו הצרפתיות
 על תלונות הגיעו בפאריס הראשי משרד
 על נידנודים, על באכזיב. פרטיות חוסר

 גברים מאות של בושה חסרות התפרצויות
ישראליים.

מחזו רק השנה הגיעו מדוע הסיבה זו
 הכפר מנהל אבנר, בטוח מצומצמים, רים

מגו אינו בעולם נופש כפר ״שום אכזיב.
 שרק מפני מגודר. בישראל הכפר רק דר.
זדוניים.״ גדר פורצי יש כאן

 ענק הוצאות סכום יש אכזיב בקופת
המדינה ובמזרח שמירה. — הסעיף תחת

.... *־ •1 ■1כבו גו 11
ת ש א ו נ  בבאר גלידה כלת1א שה ה

 ׳החטובות הנציגות אחת המגודר. החוף שעל
ישראל. שלה, החדשה לגרורה צרפת ששלחה

ה אורוות הצבאי: הבסיס שוכן הצרפתית
ש אימת כל מופעלת הקאוזאלריה סוסים.

 את המזכירה חשודה דמות בשטח מופיעה
הישראלי. הגזע

★ ★ ★
קיום מרחמת

 עכשיו נצורה מדוע הסיכה נם ו •ף
 גדרות את הגביהו מדוע מבפנים, אכזיב {

מחרי מיסמכים, בבדיקת מדקדקים התייל,
עתונאים. ומסלקים מצלמות מים

 קיומה. על הצרפתית אכזיב נאבקת כך
 אר׳ז־ אולם צודק, שלה שהאינטרס יתכן

 בתוכה לסבול מכדי מדי קטנה ישראל
אכסטריטוריאליות. מדינות

שהב כך כל מפחדים אכזיב מנהלי אם
 הישראלים, על־ידי יטומאו הצרפתיות חורות

או בו. להתגדר אחר מקום להן שיבחרו
למשל. גנדה,

הס ויב
 העוטף

.20 ת

 בכל תיירים אלפי רוחש פופולארי, פש
נופ 800 לאכלס מסוגל הכפר כי עונה.
כשבועיים. הנמשך אחד, במחזור שים

 קבוע מנגנים צוזת מצויין. מטבח בו יש
ה הבידור מצרפת. שלמה לעונה שהובא

 את שעוברים ברגע רמה. על עומד מוגש
 ציווי־ מכל המינימאלי הקשר ניתק השער,

אידי הנוחיות זאת ועם מעייפת ליזאציה
מב — וישו חדש של שילוב בו יש אלית.

 קש משושי — חדישים ארכיטקטוניים נים
 היו הרוסה. ערבית אכזיב אל צופים —

 ממקומות אהד להעשות הסיכויים כל למקים
ביותר. העמוסים הנופש

 יחסית. הצלחה היתה הראשונה העונה
 800 במקום מוחלט. כשלון השניה העונה
 הפגרה בראשית עתה, שם שוהים איש,

בלבד. נופשים 200כ־ האירופית,
 המשכיות על עתה נאבקת אכזיב מדינת

 יגדלו, לא הנופשים משלוחי אם עצמאותה.
 תוחזר היפה הטריטוריה המועדון. ייסגר

 קודם עליה, וויתרה שזו אחרי לישראל,
 השנה, עוד אולי הצרפתים. לטובת לכן,

התיכון. הים מועדון מנהלי חוששים
בחו בקפדנות. הגבולות נשמרים בינתיים

 מנסים השער. ליד מתגודדים ישראליים רים
 של הביקיני חתיכות על להתלבש לשווא
 בשנה כי בנוסטלגיה זוכרים הם אכזיב.
השוכר האפשרות. להם ניתנה עוד שעברה

״שן ולא ינום לא
מבצר סביב לחפירה הדומה התעלה, ליד

 מימי־הבי־ כאביר אכזיב. שומר
 הרכוב הצוות איש משוטט ניים

מורד. גשר עם הביניים, בימי
הגבול משמו

בתפקיד, שומרים שני תמונה:

 גס כולל אכזיב מדינת של
 ב־ ישראל. ממשטרת פרשים

המחזה. את מנציח כשתייר
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