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תיירת!

 וחצי שבוע מזה יוצא הוא כי עצמו על המעיד ביבי,
 משמש תל־אביב בצפון רמת־אביב מלון כי הסביר וא

תיירות. שם לצוד כדי סופשבוע, לבלות המלון בית
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 סתם היד. הראשון שאולי חשבה היא
 הלכו הם אחר. עם יצאה אז מנומס, לא

 לחכות במקום הגולם? עשה מה לבית־קפה.
 בנחת לו התיישב ראשונה, תשב שהיא

כבר!״ תשבי ״נו, ואמר:
 לומר מוכרחה היא אבל לה, נעים לא
 הישראלי. מהגבר נורא מאוכזבת שהיא

 אותו מחליפה היתד. לא אופן בשום היא
הש עוד להוסיף שכחה היא כן, כצרפתי.

 שחיזר אחד היה נורא. סנובים הם מצה.
 גרה שהיא אמרה שהיא אחרי רק אחריה

 אחרי מחזר שהוא לה נדמה היה בשרתון.
אחריה. ולא המלון

★ ★ ★

 לו, קוראים איך להגיד רוצה לא *•*וא
 הכיר הוא פושט. סתם לא שהוא מפני | (

 מלא־חשוב־איפה צעירה תיירת בבית־קפה
 למסיבה אותה הביא ואחר־כך באמריקה,

 תפס שהוא בו קינאו וכולם החברה, של
לא. והם

 סתם לא והיא עשירים הורים לה יש
 אפילו היא במינו. מיוחד משהו אלא תיירת,
 ללמד הספיק הוא כי עברית, קצת יודעת
 לאמריקה ויסעו יתחתנו, שבוע בעוד אותה.

 ישאר הוא אבל לחתונה. שבאו הוריה, עם
טוב. ישראלי שם

 לנועם כמוהו. מזל יש לכולם לא אבל
 גברים אבל חתיכות, עם הולך דווקא )23(

 מושך אתגר זה תיירות. מעדיפים כמוהו
 רמת־ במלון בסופי־שבוע מופיע הוא יותר.
 הבריכה, ליד הדשא, על לו מתיישב אביב,

לבד. כבר באות והתיירות
 עם מהצלחתו מאד מרוצה דווקא הוא

 משהו תפס לא עוד הוא אבל תיירות,
 הוא למשל, עכשיו, חתונה• בשביל רציני
 ״כאן אותה הכיר קטנטונת. אנגליה עם יוצא

 איזה רב, זמן כבר יוצאים הם הדשא.״ על
 למסיבות אותה הביא שבוע־וחצי. שבוע,

לילה. במועדון איתר, והיה החברה של
 על ומסתכל בדיזנגוף מסתובב היה קודם
 החליט אחד שיום עד כסית, של התצוגה

האלה• הישראליות סחורה, לא שזה
★ ★ ★

 אידאולוגיה. אפילו יש הזה ההווי לכל
 ישראלי איקא הצייר מעדיף למשל, מדוע,

 יותר קל שאיתן מפני כל ״קודם תיירות:
 המקומיים, אלינו, מתייחסות הן כי להתחיל

 להכיר באו שהן הישראלי, מהנוף חלק כמו
 הגדול מהאולם שנשים מפני שנית, מקרוב•

 בכבוד פגיעה לחיזור בהיענות רואות אינן
נג תיירות עם היחסים ושלישית: העצמי.

מיותרות,״ התחייבויות ובלי מהר מרים

מה רמת־אביב במלון הדשא בר על 1מנוומ מינהג
ב ונפוץ. רגיל חזיון זו תופעה ווה

ההתעלסויות־בפומבי מושכות עצמם, לבין בינם או מעורבים, זוגות

 התפעלות. קריאות מפיהם סוחטות המלון, אורחי של תשומת־לבם את
מס ורובם במקום, הרבים לאורחים במיוחד מפריע אינו הדבר אך

במקום. הקיימות לאלה נוספת אטרקציה כעל זו תופעה על תכלים

הספיקה לא
 ״אני שסה. את לגלות

הוסיפה בעולם,״ ריס

הישרא את להכיר הספקתי לא ״עוד
 שסירבה הצעירה, התיירת סיפרה לים,״

 אח־ מגברים במשהו שונים שהם חושבת לא
גברים.״ רק הם הכל, ״אחרי היסוס. לאחר

 לישראלי פנים הסבירה לא מברוקלין התיירתסיון1 איו
 בכל אותה לדובב וניסה רב בנימוס שפנה-אליה

 דברים עם להתעסק כדי לישראל באתי ״לא לו. הידועות הדרכים
הישראלי הגבר על דעתה את להביע כשהתבקשה הסבירה, באלה,״

1^ ^1*1111 71| | ]  עינו את מושכות סדנמארק ואליזבס מריאן *1|
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 כי סיפח השתיים, הסבירו תיירות,״ שאנחנו שלנו הלבוש לפי ״מרגישים
בגסות. נטפלים בודדים רק כי טענו חן ישראליים. גברים מחברת נהנות הן

נמ ותיירות ישראלים בין הרומנים רובזמני רק
 לסיומם מגיעים בלבד, קצר זמן שכים

 קצת,״ לכייף לנו איכפת ״מה הארץ. את עוזבת כשהתיירת
מצרפת. תיירות כמה עם שהתיידד אנויאס, יוסי הסביר
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