
מססנדינביח התיירות להגבות כתמריץ ־ הישראלית מהשמש השוודיות סידוהולם

צברית ת
הצטרפה

 רחצו בו עין־גדי, במעין
 גופן כשחצי ואינגר לנה

למטה). (מימין, שחרחורת צברית

 מדי־ כאשר הדתיים יעשו מה בפניו תיארו
עירומה. חתיכה במודעה תפרסם נת־ישראל

 מצא משרד־התיירות בעיני נראה שלא מה
 השוודי השבועון מערכת בעיני דווקא חן

 עם חוזה על חתם ליאון אקטואלט. פיב
הבחו את למצוא התחייב ליאון השבועון.

 ההוצאות. את לכסות התחייב השבועון רות.
 לנוער פאנטסטית בהצעה ליאון יצא ואז

בעי להצטלם שתסכים צעירה כל השחידי:
 חינם טיסה כרטיס תקבל בישראל, רום

 ועוד בארץ שבועיים של אירוח ושוב, הלוך
 בלוג־ שודדיות 50כ־ הדמי־כיס. דולאר 100

 שתיים, ליאון בחר מתוכן להצעה. נענו דיות
 המזכירה ואת )19( סנדבק לנה האחות את

).20( סידרהולם אינגר
ל מייד אותן לקחו לארץ, אותן הביאו

 העולה ככל להתפשט להן והירשו דרום
בעיי אילת, חוף על אותן צילמו רוחן. על
 בחוף בסדום, העיר, ליד הפרוע המערב רת

עין־גדי. ובמעיינות ים־המלח

★ ★ ★ י מר לא ״אני זהז את עשה היא מה
 ליאון, אומר דבר,״ שום מהעסק טיח /

 רק זאת עושר, אני הבחורות. מקבלות ״הכל
ציוני.״ קצת שאני בגלל רק לומר, איך בגלל,

ה משרד־התיירות מנהל דה־שליט, לממי
 שי־ לא מדוע מנומק הסבר היה ממשלתי,

 של הפרטי ההסברה מיבצע עם תף־פעולה
 ושטדיות שטדים מספיק לנו ״יש ליאון:

 בצילומים משתמשים באמת אנחנו באילת.
 בפלא־ גם מאירופה. התיירות לעידוד שלהם

המו משרד־התיירות, של החדש הגדול קט
 שוד בחורה מופיעה לאילת, כפירסומת פץ

 צריכים מדוע מבין לא בכלל אני אז דית.
 ולהיכנס משטדיה נערות במיוחד להביא

מיותרות.״ להוצאות
 משרד־ של הדרך אם רק היא השאלה
מידה. באותה יעילה גם היא התיירות
 צילם לא בעצם מדוע ליאון נשאל כאשר
הנו רקע על בעירום ישראליות בחורות

 בשטדיות ״בחרתי השיב: הישראליים, פים
 גם הן בעולם. יפות הכי הבחורות הן כי

 צילומים. בשביל כטף הרבה הכי מקבלות
סיבה.״ לזה ויש בזול, משיגים ישראליות

 לציוני הופך כשמישהו לעשות, מה אין
 כל למרות הציונות את יגשים הוא אז —

המיכשולים.
גדי עין־
אחרי ישראליים

 בבריכה השוודיות שתי רחצו עין־גדי, מעיין של הגבוה למפל מתחת
 נופים רקע על להתפשט כדי במיוחד לישראל הובאו שתיהן הקטנה.

בסיועו. עירום מסע־פירסום לערוך הצעה דחה הישראלי שמשרד־הת״רות


