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בספורט ההימורים להסדר המת&נה

ח מ ח שאי הסוכנים מיל □,הח
)21 מעמוד (המשך
 מישרד של בעליו ואילו רוזנברג, אליעזר

 רוזנברג כי טוען בלאו, אלי אינטונשיונל,
הקבוצות. אירגון בתחום עימו קשור

 קיימים אחת. דוגמה אך הוא רוזנבת
נאב וכולם כמותו, רבים סוכנים־חשאיים

הקבוצתיים. הטיולים שוק על היום קים
 מדי למדי. ־מצומצמים הזה השוק מימדי

 ב־ בחו״ל מאורגנים לטיולים נוסעים שנה
 ממוצע טיול בקבוצות. ישראלים, 5000
 של כשהמוח לאדם, ל״י 5000כ־ עולה

לפחות. ל״י 1000 הוא סוכן־הנסיעות
מתנ הסוננים־תחשאיים של מילחמתם

מיליון 5כ־ של שנתי רווח על אם־כן, הלת,

 מפירים הסוננים־החשא״ם
,בגדו - החוק את

 הגיעה ה״נדבה״ אלמוני.״ ״נדבן לשום
 שהוא הטיול כי טען הוא מעצמה. כאילו
 לירות. 5000 לו עולה עולם תור־ דרך מציע

 2600 או ,2400 משלם (סטודנט) צעיר כל
 ומממן הוא — ולכן (לא־סטודנט), לירות

הכרטיס. מחצית את לו
 במישרד התמחיר של יסודית חקירה אד

 סמיקצת. שונות עובדות מגלה תור־עולם
 כי מספר המישרד, בעל גרייבר, מאיר
 של מחיר על סטוליאר עם סיכם הוא

 שסטוליאר שעד, נוסע, לבל לירות 4100
 לפי לנוסע, לירות 250 עד של עמלה יקבל

שיביא. הנוסעים מיספר
 סטו־ שמביא הבחורים 100 על כלומר:

 לשלם יצטרך הוא בחורות, 100 ועוד ליאר,
 100מ־ לנוסע. ל״י 3750כ־ לתור־עולם

 לאחת, 5000 בעל־הבוטיק לוקח הבחורות
ה מהמחיר למעלה 1000 היינו לכרטיס,

 יותר לירות 1250ו״ כזה, טיול של מקובל
 דבר, של לאמיתו הכרטיס לו שעולה ׳מכפי

 לינת- בטיב תלוי הכל גרייבר. לדברי
 של לטיוליו היוצאים הצעירים אך הלילה,

יקבלו מה כלל יודעים אינם סטוליאר
 לו לחטוף מבקש -מהם אחד כשכל לירות,

יותר. גדול נתח
 לשלם כדאי מורשה סוכן־נסיעות לכל

 כל על ל״י, 500 עד שלו לסוכן־החשאי
 הנותר הרווח שכן אליו, מביא שהוא נוסע
 ניתן תמיד לכך, פרט עצום. הוא בידיו

ל הניתנים המלונות דרגת את להוריד
 הרווחים את להגדיל ובכך סחו״ל, נוסעים

 שהנוסע מבלי לירות, ימאות בכמה בנקל
כלל. בדבר יחוש

ה קופל־טורס, כמו מישרדים, קייימים
 את לנוסע ומוסרים מראש, מתחייבים

 יתאכסן בהם בתי־המלון שמות רשימת
 מקומות־הבידור רשומת את וכן עיר, בכל

 טיפול אך כזו. עיר בכל יילקק אליהם
 בפעילותם בולט חריג מהווה כזה נאמן

ככלל. !מישרדי־וונסיעות של
 ללמוד ניתן הסוכנים של דיווחיהם על

ה במחירי הקיים הענקי הפער מן גם
עצמם. לבין המישרדים בין טיולים
ב ומי-חווייה 28 תמורת למשל, כך,

הלקוח מן איחפה־טורס גובה אירופה

גרייבר סובן
.אלמוני נדבן ..

 (׳סך־הכל דולרים 595 ויעוד לידות 2995
 לירות 3090 גובים דמיה טיולי ל״י), 5494
 ל״י), 6176 (סך־הכל דולר 730 ועוד

 675 ועוד לירות 3090 לוקח תור־עולם
 לוקח קופל־טורס ואילו ל״י), 6925( דולר
ל״י). 5662( דולר 710 ועוד לירות 2680

כספם. תמורת

 נפגשו אלה לטיולים היוצאים ל
 במלון המארגנים, עם האחרונים בימים ^

הצעי מן אחדים בתל־אביב. גואנד־ביץ׳
 ששילמו הכסף כי סברו, והצעירות רים

 450 בת מטבע־החוץ הקצבת את גם כולל
היציאה. עם לידיהם יקבלו אותה הדולר,

רוזנברג סוכן
7 שולל הולכת או

 יקבלו לא כי באומרו כך על הגיב סטוליאר
 לדאוג עליהם יהא הזר למטבע וכי דבר,

בעצמם.
 גראנד־ במלון שנערכה פגישה באותה

 הן מדוע מהצעירות אחדות שאלתי ביץ׳
 כי הסתבר המופקע. הסחיר את משלמות
 מופרז. שהמחיר כלל ידעו לא מרביתן
בעי חן מוצאים שהבחורים אמרו אחרות

 כדי זו בעובדה היה שדי נראה ניהן.
לשלם. שנדרשו הגבוה המחיר את להצדיק

מה יותר לשלם מוכנות בחורות אם
 עניינן זהו — גברים עם לבלות ׳כדי נחוץ

שתדענה רצוי זאת עם יחד אבל הפרטי.

 יודעים אינם הצעירים
כספם תמורת יקברו מה

 הסוכנים- רק כשטח פעלו עוד ל ן*
 עצמו עצמם, המישרדים של החשאיים **

 סטוליאר, נתן החל כאשר אך עין. הכל
 לפעול אחד מיספר בוטיק של בעליו
מהומה. קימה עצמו, בשם

 סטוליאר שפירסם חמיכרז מן כתוצאה
 120 בידיו נשארו דילול, ולאחר בעיתונים,

 לאחד פניות. 5000כ-־ מחוך צעירים, גברים
 עליו היה עתה .100 נותרו — נוסף דילול

 מסובב החל הוא הצעירות. את למצוא
 הסחורה עם השונים, מישרדי-הנסיעות בין

 מישרד עם להסכם הגיע ולבסוף בידו,
גרייבר. למאיר השייך עולם,־ תור־

זקוק סטוליאר היה לא חשבונית מבחינה

 הפרש את המשלמות אלו הן וכי הדבר, את
 ״נדבן שום ולא — הגברים של כרטיסיהם
אלמוני.״

 לזעוק סוכני־הנסיעות של התעוררותם
 של המוצלח הפרטי רעיונו בעיקבות חמם,

 אם הצביעות. בסימן עומדת סטוליאר,
 זה מיקדה בחקירת תסתפק המישטרה

 מלאכת את בפך תעשה הרי — בלבד
הצדק. מלאכת את לא הסוכנים,

להי !מבקש אכן מישרד-התיירות אם
 אבל בבקשה. בסוכנים־החשאיים, לחם

יאחד. עד — בכולם


