
מחן הצעירות התיירות מיספר שמתרבה כבל

 עם והבחור ביותר, נקי היה שלא קטן,
וקוניאק. בירה אוכל, הביא השפם
 ואחר־כך קוניאק בהתחלה שתיתי אני

 טוב. לא להרגיש והתחלתי בירה שתיתי
 אלי ניגש אלברט להסתובב. התחיל ראשי

 אחריו, הלכתי אחריו. ללכת ממני וביקש
 הארץ על שם הוא מה. לשם לדעת בלי

 מפני המיזרון על שכבתי ואני מיזרון,
 כך אחר מטושטשת. עצמי את שהרגשתי

 להפשיט וניסה התפשט שאלברט ראיתי
אותי. גם

 אבל זאת, יעשה שלא בפניו התחננתי
 יכולתי שלא כזה למצב אותי הביא הוא

במגע... איתי ובא להתנגד,
 בא. השפם עם וחברו הלך, אלברט

 אותו, להוריד ניסיתי בכוח. השתמש הוא
 ואלברט לצעוק התחלתי יכולתי. לא אבל

המשופם. אותי עזב ואז בחדר, הופיע
 ו־ ,השלישי הבחור גם הופיע אחר־כך

 במגע, איתי לבוא רצה הוא שגם כניראה
מהחדר. לצאת והצלחתי צעקתי שוב ואני

 יצאתי קמתי, לגמרי. מטושטשת הייתי
 אל- בפני התחננתי נכנסתי. ושוב מהחדר,

 מצאתי בטוף למלון. חזרה אותי שיקח ברט
 ואלברם המיזרון, על פעם עוד עצמי את

אותי. להרדים וניסה לידי נשכב
ה־ הדלת. על דפיקות שמעתי פתאום

הסבר
 וקר. גשם יורד הזמן וכל רחוקות, תים

 של לאקלים קצת דומים האנגלים הצעירים
ארצה.
 ראשון. ממבט בישראלים התאהבה היא
ובכלל. בעיניה, חן מצאה שלהם ההעזה

להת והחליטה קמה היא אחד בוקר אז
 היא למצוא. קשה היה לא בישראלי. אהב

 למסיבה, איתו והלכה בקפה אותו הכירה
חוש היא מאד, נחמד הוא נמשך. זה ומאז
 הסוף. יהיה מה יודעת לא היא אבל בת,
 הביתה, לחזור צריכה היא מעט עוד כי

אליה. להצטרף עוד הבטיח לא והוא

 ו צעיר נועם, טעןהיחידה לא היא
 מאנגליו תיירת עם

לבו נוהגים רבים צעירים כי סיפר אידיאלי, צייד מקום

 או מחייב והנימוס בארץ, אורחת היא להגיד. לה

1אי< את לה מזכירים האחרים כל
עדות־המזרח. יוצאי צעירים מעדיפה דוזקא היא

אח לה

אותה שלקח עיראקי, צעיר בחברת יצאה היא

 מיוחד, משהו
בבית.

ד, ז
 השם איך לה והראה העתיקה, ביפו מעניינים מקומות

 המגדליסן צריחי בין עולה ישראלי ירח ואיך בים,
 ה<| את נורא לה הזכירו והתנהגותו מיבטאו פניו,

הקסום. המזרח
★ ★ ★  1 הקרחות עם אלה מגעילים, איזה וי,

״ד,נ בצרפתית. )21( ניל מצייצת ,״המעתתים 2//(*
 נורא משעמם ובכלל עצמן, השאלות אותן הזמן כל

 אנשיב המון למועדון־לילה. אותה הזמין מישהו
 חו היה תזמורת. היתד, לא והתזמורת בצפיפות רקדו

 התכוננה והיא הדלת את בן־לוויתה פתח אחר־כך
 הה קודם. ויצא זריז יותר שהוא להראות רצה הוא

כל-כך.

וזיטנים,״ או עיראקים בחברת לצאת מעדיפה ״אנישחווים מעדינה
האח כי הוסיפה מאנגליה, הצעירה התיירת הסבירה

ישראליים. ידידים בחברת בבריכת־גורדון לבלות מרבה הוא בני־ארצה. את לה מזכירים רים

לתל־אביב. אחרים תלמידים עם
ה את עזבתי בערב 10 לשעה סמוך

אמרי בחור ועוד מחו״ל ידיד עם יחד מלון
 ובשעה בדיזינגוף, טיילנו במלון. שהיה קאי
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לטייל. והמשכנו נשארנו
 בחורים שלושה לידינו הופיעו פתאום

 אם אותי שאל מהם ואחד אחת, ובחורה
צרפתית. מדברת אני

 אותי שאל והוא מאוד״, ״מעט לו אמרתי
 מאנגליה. שאני לו סיפרתי אני. מאיפה

 אלברט,* ששמו לי אמר שיחה כדי תוך
 אותי הזמין אחר־כך בתל־אביב. גר ושהוא

הסכמ בבית־קפה. משהו לשתות ידידי ואת
 קפה לשתות והלכנו פיקפוקים, לאחר נו

 ובעל גבוה בחור חברו, ועם אלברט עם
אנגלית. מעם שדיבר שפם,

 אלינו הצטרפו בבית־הקפה כשישבנו
 אותנו שאל אלברט ובחורה. בחור עוד
 לי שאין אמרתי לאכול. רוצים אנחנו אם

יסכים. ידידי שגם בתנאי התנגדות, שום
 נלך כי לנו וחגזביר מונית עצר הוא
 אחר־כך אבל המיסעדות, באחת לאכול
 לביתו. נוסעים אנחנו כי חברו לנו הודיע
לבית הגענו שעה חצי של נסיעה לאחר

חכתבח. לצורן בדוי שם •

החבר לתופעה מוחלט כניגוד
 יחסי־ קשירת של החיובית תית

אור לבין ישראלים בין ידידות
 כישראל מתפתחת מחו״ל, חות

ש למרות שלילית. תופעה גם
 היא עדיין, מוגבלת זו תופעה
 שמה על ככד צל להטיל עלולה
 מכניסה־ כארץ ישראל, של הטוב

לתיירת. פנים ומסבירה אורחים
 תופעה של המסובניב גיבוריה

ה חכורות - ״הציידים״ הם זו
 המיק■ כרחובות. קורבן מחפשות

 לפני אירע ביותר המפורסם רה
 לבית• השבוע הגיע בלוד, כחודש

 המחרידים פרטיו על המשפט.
 התיידת־הקורכן בשעתו סיפרה

 להפיצם. הירכו ואלה לחבריה,
התיירת: של גירסתה

לזמ ואני מאנגליה, לישראל געתי ך* כש קיבוץ. של באולפן עיברית דת } ן
יחד נסעתי חופש, ימים שלושה קיבלתי

 חתן לתפוס הישראלי השיגעון היה עם
 ״נשואי־ד,פספורט״ מקומית. לכלה זר ^
 חתיכה כל על שאיימה חברתית תופעה היו

 בזרם תיירים לארץ מגיעים כיום טובה.
 המחפשים מיליונרים רק לא והולך. גובר
 מכל הסוגים, מכל תיירים באים צברית. כלה

המינים. ומשני — הגילים

 ״נשואי־ר,פספורט״ מגיפת בעקבות כן, על
 העירונית בחברה חדשה תופעה עתה שולטת

 רבים נשואין תיירות. כיבוש הישראלית:
 אורחות לבין ישראלים בין נערכו כבר

 דווקא העיקרית המטרה אין אבל מחו״ל.
לב רוצים וראשונה בראש לחופה. להגיע
היוז על עצמן התיירות של דעתן מה לות.

הבינ ההתקרבות לעידוד הבלתי־רשמית מה
לאומית?

סבו האלה,״ הצברים נחמדים, דוזקא ״הם
 בכסית. בר כנערת העובדת ),21( מרגרט רה
 ניגשים או חוצפנים קצת הם אם מה אז

 היא ים־תיכוניים. סוף־טוף הם לענין? ישר
 לה ויש והאיטלקים, הספרדים את ראתה

הים־תיכוני. הגבר על מושג־מה
 פרצופים המון יש שלה הגשומה בלונדון

לעי־ רק השמש זורחת שם וחמוצים. לבנים

^ אדם! פראי
 בי טענה הצרפתית, ניל התלוננה סנובים,״

ישראלי, בגבר צרפתי גבר תמיר לא לעולם

 ״רק נחמדים, שהם חושבת )21( אן גם
 מטרידים הם הזמן כל תוקפנים.״ מדי יותר
 ועוד האני,״ הערב, עושה את ב״מה אותה

 לפעמים מוצא זה אבל שטויות, מיני כל
הזאת. התוקפנות בעיניה, חן

 כשע־ בבריכה, הקיוסק ליד עמדה היא
כרו שלושים־פלום ובני גברברים של רימה

 לכל ענתה וונדרפול,״ ״וונדרפול, אחריה. כה
איכפת מה ביזראל. זה איך אותה ששאל מי

י ד □ י
 החבר ועימר. — נכנסה משטרה
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 ו ידידה סיפר מיקרה אותו ל **
ע שניגש הבחור התיירת: של ׳

 להיכנס ממנה ביקש הראשונה בפעם
 הלכה היא שם. לנוח כדי הסמוך

 עייף עצמי את הרגשתי אחריה. הלך
 התלי פתאום אכלנו. שבו בחדר דמתי

 1 בחדר. הולך שמישהו שמעתי כי
 לבית־הקפד,[ אחר־כך שבא השני שהאדם

 שהיא ושמעתי ידידתי היתד, שבו לחדר
לא! כך: ואחר רוצה׳ אתה ,מה קת:

 הל של המגרד. את במקרה פתחתי
 להג כדי אותו לקחתי אקדח. ומצאתי

 ם לי לעשות ירצו שהם במקרה עצמי,
 וראית הבית אל חזרו הם כך אחר
 נו האקדח, את לקחתי בוכה. היא

 הבחורו עם הבחור היו שבו לחדר
 עליהם ואיימתי בבית־הקפה פגשנו
משטרה. להזעיק מיד רצתי יזוזו.

^
 אותה של אחד צד כמובן, הו, *
יצטרך,^ ובית־המשפט מסויימת, 1

̂  תלוי יהיה בפסק־דינו דעתו. את
] תהיה בפרשה. המעורבים של גורלם

 לתוכה אשר החברה, של דמותה גם
לישראל. המגיעות התיירות עות
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