
מאיטליה!" ..גווע
 בלגיה נזבריסל, 19ה־ בת ברונר מריאן
 הגיעה ממנה באיטליה, גברברים ראתה

שם.״ אפילו אין כזאת ״התנהגות לישראל,

באיוופה!״ ..כבו
 חבר, עס בארץ המסיירת אולמר פיארה
בסיו בהיותה בארץ הנעשה על שמעה

 מי שמשוגע לנו ״אמרו באירופה. רים
סיפרה. היא בטרמפים,״ בישראל שנוסע

מוצ לישראל, שבהגיעם הנהגים תיירים
ה האחים סיפרו חברות. .מיד להם אים

 מצרפת: מונטיין ואלן פרנסואה תאומים
 אספנו ותמיד אוטו עם מצרפת ״יצאנו

ל כשהגענו בישראל, בדרך. טרמפיסטיות
ב מיד הוצפנו שלנו, האוטו עם אכסניה
 שמחפשות תיירות מעשרות חברות הצעות

לנסיעה.״ וחברה רכב

למרח רק בטרמפים ונוטעות סכנות, בפני
 אול־ קריססינה יישובים. בתוך קצרים, קים
 הטרמפים על בכלל ויתרה ,28ה־ בת טון

 אם להסתבך ״למה באוטובוס. רק ונוסעת
שוא היא היפה?״ מהארץ להינות אפשר

 מאלה פחות אולי רואה שאני ״נכון לת,
האפש את לי אין -כי בטרמפים, שנוסעים

 לפחות אך מקום, לכל לנסוע הכספית רות
והנסי מבהילים בפרצופים נתקלת איני
בנחת.״ עוברת עה

מ השמונה־עשרה בת ראיס קטי גם
אר ״באתי בעיות: מעצמה מונעת הולנד,

ואנח ראוטונבאך, הנס שלי, החבר עם צה
 כך כל על שמעתי באוטובוס. נוסעים נו

 לטרמפיסט- בישראל שקורות בעיות הרבה
 בחוויית להתנסות רצון שום לי אין יות,

אונס.״
ה דווקא נשכרים יוצאים העניין מכל

ה נ מ י ה  מ

אונס ל
המחפ הן שהתיירות הטוענות גם שנן *

 אלסה, לואן אמרה הגברים. אחר שות
 מכירה ״אני ארצות־הברית: מקנטקי, מורה

 מבהיל סיפור ששום אחת בחורה לפחות
ל בטרמפים! מנסיעה אותה ירתיע לא

 של שם בעולם יצא הישראליים בחורים
 את שמחפשות מאלה והיא לענין גברים

הסיכון.״
גירס־ את שישמעו באכסניה התיירות כל

 ״זד, בחריפות: לה התנגדו ליואן, של תה
 אך — כאלה בודדות אולי יש נכון, לא

חוש הם משוגעים. הם הישראלים הנהגים
או לעצמה מזמינה טרמפיסטית שכל בים
נס.״

מפחידים! ,הסיפוויס
 אנדרו לכבישים. לבד לצאת שלא

הוא כי טוען ניו־יורק, מאוניברסיטת
שולטן

מתבייש

 ,21 בת שוויצרית סונברגן, מריאן
 ובלבד באכסניה להישאר מוכנה
 למוסיקה יהודי סטודנט מימינה,

הישראליים. אחיו של בהתנהגותם
פ 11 ______________________

 מאמש- ,21ה* בת אולמר פיארה גילתה
מקוב בטרמפים ״הנסיעה :הולנד טרדאם,

 ואלפי אירופה, ארצות בכל שנים זה לת
לנסי לפרוטה פרוטה שחסכו סטודנטים

ה בגלל בטרמפים, לטייל בוחרים עות,
באירו הנוער באכסניות שבדבר. חסכון

השי ונושאי חוויות, תמיד מחליפים פה
 הסיור במקומות כלל בדרך מתרכזים חה

 :חדש נושא נוסף האחרונה בשנה הרבים.
 כי בטרמפים לנסוע כדאי לא בישראל

אונסים!״ שם
שהת מהנערות שהרבה מובן מאליו

 הרעיון. את גונדות בישראל, לבקר כוונו
רציתי שלא פיארה, ממשיכה למשל, ״אני

טו  משא או
ה וחולצה ח תו פ

 שבנסיעו־ האמריקאית גייל יפדה ך*
 לחברתה, צמודה היא בישראל תיה ^

 בישתיים, נוסעות שאנחנו ״אפילו שילה:
 היה מאד. משונים מקרים כבר לנו קרו
ישרא ברנשים שני עם מקרה למשל, לנו,
 ל־ מתל־אביב טרמפ לנו שהציעו ליים

 מהכביש. פתאום סטו ובדרך באר־שבע,
 ידיעותינו שלמיטב שלנו הטיעונים כל

לא ראשי, כביש הוא לבאר-שבע הכביש

באוטובוס!״ ..וק
 מהולנד 28 בת מורה אולסון, קריסטינה

באוטובוסים. רק מטיילת מסתכנת. אינה

פרצופים
מבהילים

 השש־ בנות מילר ודבי ט,לר ינהה
עצמן להעמיד לא החליטו עשרה,

 תיכון בוגרת משמאל), (קיצונית 18ה־ בת ראיס קטיחבו! עם .דק
 עוד ישראל בכבישי הסכנות על שמעה מאמשטרדאס,

 ויחד ראוטונבאך, האנס מימין) (קיצוני צמוד בחבר מראש עצמה את ציידה לכן בהולנד.
חברה. עם הוא אף המטייל פרשטרדה, פריץ באמצע בעיות. כל ללא טרמפים תופשים הס

עקלק דרכים בתוך הקפות עשו הם עזרו.
 הכניסו שלנו, לרגליים ידיים שלחו לות,
 שיורידו לצעוק התחלנו ללב. פחד לנו

 מזוודתה את בידיה החזיקה ושילה אותנו
 דבר של בסופו התקפה. בפני כמיתרס

 קפצנו דרך, לא בדרך קיוסק לאיזה הגענו
 הטובות.״ על וויתרנו מהמכונית
 מ־ העשרים בת שילה חברתה מוסיפה
 לא בחורים שאותם ״כנראה ברוקלין:

יוד היו אחרת הסביבה את בעצמם הכירו
ניצל ולכן שוממת, כך כל לא שהיא עים
 עם דווקא הבא, שהמקרה הוא המצחיק נו.
 לא אמנם הוא .60 בן לפחות שהיה זקן

 שלח הזדמנות בכל אך אותנו, התקיף
ל לנו הציע טוב סבא של ובחיוך ידיים

 איתו.״ ולשכב אצלו לון
 בית- עובדת משוויצריה, סונברגן מריאן
 :משלה שיטה תפסה במקצוע, מרקחת

ה של הפנים את טוב טוב בוחנת ״אני
מ איתו. טרמפ לוקחת שאני לפני נהג

 כבר אני באירופה אלי שהגיעו הסיפורים
 בישראל המסוכנים הטיפוסים מי יודעת

 כנראה הם כהים, צעירים בחורים לא. ומי
ה הוא נוסף סימן הרעות. הכוונות בעלי
 או משאית ישן, אוטו :והלבוש אוטו
 עם בחור לטרמפ. טובים לא — טנדר

 נוסעת אני מסוכן. הוא גם פתוחה, חולצה
 ובוחרת וחדשות נקיות מכוניות עם רק

 ללא ולבושים למשעי מגולחים בנהגים
רבב.״

היא: שישראל לוו סיפרו באירופה כר

או ץ7א '01ד.
 הזהירו באירופה ״כבר התיירות: השבוע
 למטיילים שאורבות הסכנות מפני אותנו

בישראל.״

 עם לישראל באתי הנסיעה, את לבטל
בלע אחד צעד זזה לא ואני צמוד חבר
דיו.״


