
 מצ־ כך הכל,״ תקבל גמלץ צלנו ^
על־ שאומצה כרזת־הפירסומת הירד!

 כוונת העולמית. הילטון ;מלונות רשת ידי
 לרשת השייך מלון שבכל היא הכרזה

 לערוך לסעוד, להתגורר, אדם יכול הילטון,
 בבריכות־השהייה, לבלות להסתפר, קניות,

 רב, בהידור הכל — במיגדשי-הספורט
ממון. של שפע ותמורת
 אפשר בתל־אביב, הילטון במלון אולם

 מחוץ נוספים שירותים גם לקבל היה
 התייר יכול תל־אביב בהילטון לחשבון.
 רגילים, לשירותי־ימלון נוסף לקבל, הניכבד

ישרא יצאנית־צמרת של שירותיה את -גם
 כפי ״החובבות״, ולידן היצאניות׳ לית.

בחו של אחר סוג המלון מנהלי שמכנים
 של מהנוף בלתי־נפרד לחלק הפכו רות,

 אותן למצוא אפשר הישראלי.״ הילטון
 בבריכת־השחייה הבוקר במשך :מקום בכל

 ליד במים משתכשכות כשהן ההדורה
 גערות- ולצד והכיס, הכרם עבי התיירים

ישראליות. זוהר
 כל יכול ולפנות־ערב, אחרי־הצהריים

 יושבות כשהן בהן, להבחין חד־עין
 רחב־ בלובי בשלישיות, או זוגות־זוגות,

 מפלרטטות מצחקקות, המלון, של הידיים
האורחים. עם בעיניהן

א\ד ד1\ד ס ג רי חיי ר
 לטועדון־הלילה לפנוודערב מגיעות הן

 כדי תאלמוג, מועדון שבמלון, האלגנטי
 ארבע־חמש .מתיישבות טוב, מקום לתפוס

 הערב בסוף אולם אחד, שולחן ליד מהן,
 בין ת שפוזרו אותן למצוא אפשר כבר

האורחים. שולחנות
להנ דיווחו המלון של קציני-הביטחון

 יצאניות־ של ההמונית התופעה על הלה
 כבולות. היו ידיה אולם בהילטון, הצמרת
 יצאנית בין להבחין איך יודעים ״איננו

מח שסתם זאת החובבת, לבין ממש של
 לגשת אפשר אי־ עשיר. אמריקאי תייר פשת

 !ולדרוש לבד, שיושבת בחודה כל אל
 הסבירה המלון,״ שטח את לעזוב ממנה

 המלון, של יחסי־הציבור !מחלקת !מנהלת
בך. רות

הנ אל מגיעות שהחלו השמועות אולם
 היו מיספר, חודשים לפני המלון, הלת

 קבעה שמועות, אותן לפי ביותר. !מדאיגות
 !מאורגנת רשת הילטון במלון מושבה את
 היכרויו- את היוצרת יצאניות־עילית, של
ממנ אחד באמצעות המלון אורחי עם ודה
המלון. של המחלקות הלי

 הורה פלוריין, אדי ההולנדי המלון, מנהל
 עובדים, עשרות חשאית. בחקירה לפתוח

 מנהלי־מהלקות, המילון, עובדות ובעיקר
גחקרו. וחדדניות, מלצריות
 כימעט־מושלמ׳ת. תמונה נתקבלה אט־אט
 ממנהלי׳ שאחד כך על הצביעו הסימנים

 רחב: ציבור עם במגע הבא המחלקות,
 היה ואשר תפקידו, בתוקף אורחים של

 במלון, ביותר החביבים האנשים כאחד ידוע
 לבין המלון, אורחי בין כמקשר משמש

היצאניות.
לתפוס הצליחה לא המלון הנהלת אולם,

אח במלונות־פאר גם שורר דומה מצב *
 יצאניות־ את לפגוש ניתן בישראל. רים

 כמו מלונות של באכסדרות גם התיירים
בתל־אביב. ושרתה ח

 עם שהשיחות כיוון מעשה, בשעת אותו
 אותו של מתפקידו חלק היו האורחים

 קיבל כי להוכיח הצליחה לא ואף עובד,
שירותיו. עבור טובות־הנאה

 קציני־הביטחון על-ידי שהוטל, העיקוב
 העובד, של מהלכיו כל על המלון, של
 בינו ישיר קשר קיום להוכיח הצליח לא

העובדה כי אם שבמלון, היצאניות לבין

 היתד. יכולה הוועדה בפני בתי־המלון.
 רק הכללי, מנהלו בראשות המלון, הנהלת
 והש־ החשדות על מעדויות־שמיעה לדווח

 הבלתי־ העובדה על ולהצביע ■טועות,
 במלון ׳מבלות יצאניות שעשרות !מעורערת

 יבלו לא הם אד ארובות. שעות הילטון
 עובד. אותו לבין ביניהן הקשר את להוכיח

מיכתבי־הפיטו את לבטל נאלץ הילטון

א בתי׳ שד..הידטון״ בלוב■ לעסקים ממתינות נשים 2
הז המלון, אורחי מקרב מידידיו, שרבים

 ללינת־ ישראליות נערות אחר־כך מינו
עצמה. בעד דיברה בחדריהם לילה

 יה מסוג בילבד שמועות על אולם
 מאומה. לעשות המלון הנהלת יכלה לא
 עובד אותו כי נוספת, שמועה הגיעה ואז

 משירותיו שבמלון הנשי למין גם מעניק
 ראתה כי סיפרה החדרניות אחת הפרטיים.

 מחדרה יוצא כשהוא עצמו עובד אותו את
הבודדות. המלון מאורחות אחת של

 מכתב־פי־ אליו לשלוח מיהרה ההנהלה
 והוקמה לפיטוריו, התנגד העובד טוריו.
 עובדי !ולאירגון להסתדרות ׳משותפת ועדה

*5■ י________

 בעצמו הגיש הוא העובד. הפתיע כאן רין.
 היחסים שבמצב בטענה מיכתב־התפטדות,

 את למלא יכול הוא אין במלון שנוצר
כהלכה. תפקידיו

 הוכחו, שלא השמועות, היו אמנם אם
היצא הרי עובד, אותו של מעשיו בדבר
 הילטון מלון אגפי את הממלאות ניות

 עתה מכוונת. יד וחסרות מיותמות נותרו
בעצמן. הלקוחות את לצוד נאלצות הן

 היו יכולות אחדים חודשים לפני עד
 להיכנס המיקרים, במרבית אלו, נערות

 חד- שכניסה המלון, של לברייכת־השחייה
ללא — ל״י 30 עד עולה אליה פעמית

המקו אחד היא בריבת־השחייה תשלום.
 ב־ לקוחות. לצוד ביותר הבדוקים מות

 שם האלמוג, ובמועדון המלון של ,לובי׳
 מחיריו למרות ואשר איטלקי, זמר מופיע

 מדי- מקום עד־אפם מלא הוא הגבוהים
 ולא כלפיהן, סובלניים המלצרים היו ערב,
לקוח. שתפסו עד משקה להזמין מהן דרשו

מאור היתד. לתדרים העלייה אפילו
מהאו ברגל יורדות היו הנערות גנת.

ו המלון, של לקומת־הקרקע הראשי לם
 וקציני- ההנהלה אנשי מעיני הרחק משם,

לקו היישר במעלית עולות היו הביטחון
 — גבוהים היו מחיריהן גם יעדן. מת
ללילה. דולר 150ל־ 100 בין

 שהן במידה לחלוטין. המצב השתנה עתה
בתש חייבות הן לבריכה, להיכנס מבקשות

 הבריכה כי ׳להן ■נאמר אף !ולעיתים לום,
 שהן ברגע כעת, ׳מקום. בה ואין מלאה,

 מלצר עליהן עט שולחן, ליד מתיישבות
מזמינות?״ אתן ,,מה :רבה בקרירות ושואל

 יצאניות־צימרת ששמה התופעה שמע
ה של לידיעתם אף הגיע במלונות-פאר,

ה מהישראלים רבים העשירים. ישראלים
 קודם- ינהגו אשר לתל־אביב, מחוץ גרים
במ בתל-אביב שחותם בעת להתגורר לכן
היש כמלון ידוע שהיה דווקא, שרתון לון

 מחיריו למרות להילטון, עברו ראלים,
זה. מיליון של יותר הגבוהים
להת סירב פלוריין, אדי המלון, מנהל

 כתב השבוע אליו פנה כאשד לנושא, ייחס,
הכפי ההנהלה כי נודע, אולם הזה. העולם

להי מאמציה את האחרונים בשבועות לה
 למיש־ פנייה שוקלת והחלה זה, מנגע פטר
 שוטרים למלון תשלח כי בבקשה טרה,

 את ולעצור להטריד כדי אזרחיים, בבגדים
 הילטון, את עליהן ולהמאיס היצאניות,

האבוד. גן־העדן
................ 25


