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 היא צופר־אזעקה״, מיילל החל כשלפתע לת,
ש ״מאחר הנרגשות. לקוראותיד, מספרת

ה של יאורהות־חייהם כבר רגילה הייתי
 התייבשתי, לא התרגשתי, לא ישראלים,

בשל לנקות המשכתי אלא התלבשתי, ולא
 צדקתי משקפי. זוגות ארבע כל את ווה

ל סימן היתד, ש־,אזעקה התברר כמובן.
חדש.״ חג של תחילתו

אז לאותם חדשות גם מכיל כזוג הסיפור
 עד להם היה שנדמה ישראליים, רחים
 התחבורה, לפחות או רמת־החיים, כי היום
 זולה, כה זולה. שהיא מסתבר בארץ. יקרה

 פשוט יכול שאינך צ׳מברלין, אן טוענת
מוניות־ד,שי לנסוע. שלא לעצמך להרשות

האוטו להדהים, זולות הבינעירוניות רות
יותר. ד ו ע וארקיע יותר, אפילו בוסים

 נקייה. ארץ גם היא מסתבר, ישראל,
 ממושכים י־ילומטרים לאורד לנסוע התענוג

 שלטי־פירסומת לראות מבלי כבישים, של
 ואיזו נדירה. חוזייה הינו הדרכים, לצידי
והיש הישראלים את לראות זו היא הנאה

וחיי אזרחים ,וד,חסונים הצעירים ראליות
 ומבקשים הכבישים כל לאורך עומדים לים,

נהדר. ממש טרמפים.
נור לא משהו העברית. השפה וכמובן,

עליה, שמשתלט ומי הפוך, נכתבת מלי.

 שפה כל על להשתלט שיוכל לו מובטח
 שלא ישראלי כימעט לך אין ואכן, אחרת.

 ועד מאנגלית אחרות, שפות מיספר דובר
ויידיש. צ׳כית וערבית, פולנית רוסית,

שיזוף
חצות

 גם פגע. כל רואה — לדג?} זרח
£  מדווחת ירחון־אופנה. כתבת כשהוא \

 הדרך ורומא, לניו־יורק ״יחסית צ׳מברלין:
 מרענן. חידוש מהווה בישראל לפשיטת־רגל

להח שאסור חוויית הוא תל־אביב הילטון
 התקפת־לב, האורח מן למנוע כדי מיצה.

 שלו החשבון כאשר ההנהלה, לו מייעצת
לח ,משרד־ד,ביטחון לתקציב בגודלו מגיע
 לעומת הלובי, הקופאי. עם קלה שיחה טוף
 יפהפיות של סוחף קארניבאל הינו זאת,

 מהונג־ צוותות־אוויר כחולים, בג׳ינס יחפות
 אך יהלומים. וסוחרי מסיבות־חתונד, קונג,

במע יוצר שאתה ההיכרויות מכל: חשוב
ה לכל ידידות להיות הופכות שם, ליות

 המעליות ארבע כל מגיעות לעיתים חיים.
אחרות, לעיתים בבת־אחת, הקרקע לקומת

 בגבהים, אי־שם כולן נעלמות זאת, לעומת
 איש אין בהן בקומות ונפתחות נעצרות
 הצטרף בלילה, מאוחר פעם, להן. ממתין
 שנשא בגד־ים, לבוש אדם במעלית אלינו
שהצי השאלה שיזוף. קרם שפופרת בידו
ל המתין הוא האם היא: היום עד לי קה

מע לתפוס שמיהר או הבוקר, מאז מעלית
החדש. הבוקר לקראת לית

 רק העיתון צוות ראה מסויימיס, במיקרים
שיראה: רצו הישראליים שמלוויו מה

 אפשר ״אי העיתון: כתבת מתפעלת •
עתי ערים כי על אסירת־תודה להיות שלא
 ללא לנפשן, נותרו עכו או צפת כגון קות
 המערבי, הכותל רחבת על בולדוזר.״ מגע
 דבר נאמר לא לירושלים, הכניסה על או

בכתבה.
 אל־ ועד מראשיו־,ניקרה הים, חוף •

 כ״ריביירה נלהבים בצבעים מתואר עריש,
 נלהב תיאור הקורא ישראלי הישראלית״.

 שהגברת מהמחשבה, להימנע יכול אינו זה
 שרתון בחוף להתרחץ לתענוג זכתה לא

בתל־אביב.
ארכיאולו אוצרות מונחים בכתבה, •
ש חשש ללא השמש, לאור בגלוי, גיים

כלשהו. נזק להם ייגרם
מרו אקזוטית ארץ היא ישראל בקיצור,

ומשעשעים. עליזים ילידים מאוכלסת חקת,
ה כי לזכור, יש דבר של בסופו אולם

 מיסגרת רבה במידה לשמש נועדה כתבה
האמרי הקוראות בפני להביא כדי ורקע,
 האופנה את העשירות ור,אירופאיות קאיות

 לביא, דליה זו אופנה ייצגה הישראלית.
 תצלומים לסידרת מלונדון במיוחד שד,וטסה

ובסביבותיה. אילת חוף על

הממשלה
מתנגדת

 ב־ הפיקאנטי אולי — אהד יפור *ץ
ש בכתבה נכלל לא דווקא — יותר ^

ליש הגיע ג1הו צוות לישראל. ווג הקדיש
 ישראל. ממשלת חשבון על בד, ושהה ראל

 כהלכה, למשימתו מובן לארץ הגיע הצוות
ה בין הארץ. על מוקדם במידע מצוייד
 מראש מוכנה רשימה בידיו היתר. שאר,

ה לצורכי לראיין רצו שאותם אישים של
 הצוות את שליווה הממשלה נציג כתבה.
 ישיג הוא — בעייה שאין באבירות הודיע
לראות. שברצונם מי כל את עבורם
 לידיו שנטל ברגע דעתו את שינה הוא

ו חזר קלה, מבוכה לאחר הרשימה. את
 בא לא ברשימה השמות אחד כי הודיע

להכללתו. מתנגדת והממשלה בחשבון,
 אורי בשם חבר־כנסת של שמו זה היה
אבנרי.
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