
ד □אים ה□ ד בו ח ה ל - ר ב מ״ד רצי□ א

 של לשדה־התעופהמגיעים!
 ויהד רחמים אילת

 ומהצפוי מהטיסה עדיין נרגשים מינו, דית
 הפעם זוהי לשניהם בשבוע־הדבש. להם

במטוס. עצמם מצאו שהם בחייהם הראשונה

)41 מעמוד (המשך
משו זזדובשים זוגות המבוקשת. פרטיות

 י ה- בקצוות הפליז הנהלת על־ידי ננים
 האורחים. משאר כלשהו מרוחקים מיבנים,
ו סלסילת־פירות להם ממתינה בחדרם
ה הנהלת מטעם הבאים״ ״ברוכים ברכת
מלון.

משכ הכוכבים ארבעת בן נפטון במלון
 ממילא זה, ליד זה הדזבשים זוגות את נים

 המלון חברתיים. קשרים ביניהם ;נוצרים
 הפרטיות על לשמור מייוחד באופן מקפיד

פר שיחות להעביר מסרב אורחיו, של
 וחצי שש השעה עד הדובשים אל טיות

בערב.
 מוקדמת בשעה קמים עצמם הדובשים

לא כדי לחדר־האוכל, ויורדים הבוקר של
 בירח אותם המנחה בוקר. ארוחת כול

 שיותר. כמה להספיק שצריך הוא הדבש
 הראשונה, הפעם שזוהי יודעים מהם רבים
 מתארחים הם שבה האחרונה אפילו ואולי
 לפספס לא משתדלים הם לכן, יקר. במלון
מאום.

25, לילה כותונת
 לליל־הכלולות במיוחד מצר, תיקווה קנתה

 שאת יודעת שהיא למרות ולשבוע־הדבש,
אותה. שתלבש לאחר מייד תוריד הכתונת

ש חפ ם של ׳□9011 וגות1 ל ש׳ דוב
 האמיצים יורדים ארוחת־הבוקר אחרי
ל גופם את ומפקירים לבריכה, שבהם

 גוכח שמנסה, מי האילתית. השמש קרני
מח אכן החורפית שהשמש לדעת במהרה

 הרי מבול, יורד שבתל-אביב ממת,״ובזמן
 שלווה לתפוס ואפשר ונעים, חמים באילת

אמיתית.
 בלבישת להסתכן מוכנים שאינם אלה

 לאורך או בעיר לטיולים יוצאים בגדי־ים,
 למדי, משועממים הם בדרך-נלל החוף.

 ששים עצמם, עם לעשות מה מחפשים
 נוספים, דובשים להכיר הזדמנות לכל

מאפ ואינם בערב, לעשות מה מחפשים
ש הפשוטה מהסיבה ביזבת לעצמם שרים

כסף. להם אין
 לכפר למשל, מגיעים, אינם הדובשים

 לשמוע אפשר שם גלסון, רפי של הנפלא
 ולהתפרקד בחינם, רמקולים מתוך מוסיקה

אח או דובשים לזוגות בחינם. החול על
 המכ- את להפיק שם אפשרות יש רים,

 בכפר, המפחדות מבקתות־הקש סימים
מירביוב אינטימיות והמאפשרות
 צלוי בריא סטייק אוכלים אינם הדובשים

ה הסימפאטי, הבדווי שמכין גחלים על
ב בפילחי־תפוז, מקושט מגש על מוגש

 הכיף בשיא והנאכל ובבצל, עגבניות
 יכולים אינם הדובשים האצבעות. בעזרת

חגי ארוחת־ערב לאכול לעצמם להרשות
 ב- ומאכלי־הים פירות טהרת על גית

 הקונכייד^ בשם ואינטימית קטנה מיסעדה
 גם ולחיך לעיניים תאווה הוא האוכל שבה
יחד.

 לעצמם להרשות יכולים אינם הדוסשים
 שהמוניות הפשוטה מהסיבה העירה, לצאת

 נושאות ואינן מיוחד באופן יקרות באילת
 משדה־התעופה במונית נסיעה מחיר מונה.
 שתי מהלך למשל, הירח, בקעת למלון
 מופרז, מחיר — לירות שמונה הוא דקות,

הדיעות. לכל

 שכורה דידה
חובות ו

 בירח־הדבש לזוגות מוצעת ערכים ף*
 לרום מלון מאד. מצומצמת פעילות ^

 תיז־ מופיעה שבו מועדון־לילה להם מציע
 מרוחק המלון אך וזמרת. מורת־ריקודים

 בעלי או בו המתאכסנים זוגות ורק מהעיר,
מה ליהנות לעצמם להרשות יכולים רכב

מועדון..
ודיס פיאנו־בר מציע גני־שולמית מלון
 מועדון־ האדום הסלע במלון וגם קוטק,
 לעצמם מרשים הזוגות מרבית אך לילה.
 במועדוני־הלילה, בלבד חד־פעמי ביקור
י המחירים. מפאת

 הדוב־ את לראות ניתן בערבים ואכן,
 הטלוויזיה מקלט ליד זמנם את מבלים שים

חב עם בפיטפוטים המלון, של בלובי או
ריהם.

 מפעיל־מחש־ הוא מינו, ורחמים יהודית
 במקום־ נפגשו נקבנית־מחשבים, והיא בים

 החליטו פרק־זמן כעבור המשותף. עבודתם
 ירח את כי להם ברור והיה להינשא,

 כשישובו באילת. לבלות עתידים הם הדבש
 שכורה דירה שם להם מצפה עירם, לחיפה

 לא החליטו זאת למרות מרוהטת. ולא
 או מקרר לטובת ירח־הדבש על לוותר

 בין הדברן רחמים, אומר מכונת־כביסה.
 בחיים. פעם רק זו דבש ״ירח השניים:

 בתשלומים.״ נקנה ומכונת־כביסה מקרר
 חבו* והיא חבוש־כיפה הוא צעיר: זוג

 מכשיר- ליד לו יושב נוכרית, בפיאה שה
 צורך אין האילתי. שבמלון הטלוויזיה

 דובשים. שהם לראות כדי פעמיים להביט
 הטרייה ואשתו אינגבר אריה ד״ר הם אלה

ה בערב שנישאו מפתודתיקווה, טובה,
בתל־אביב. מפואר באולם־חתונה קודם

למיטה ישו
 ויהודית זאב יהודית. הטרייה, רעייתו

 הכלולות ־ ליל בנושא. ותיקים כבר
יחד. בילו שאותו הראשון היה לא

 בשירות- כרופא המשרת אינגבר, ד״ר
 דתיים, צעירים הם וטובה, בצה״ל, חובה
 שהכירו בני־עקיבא, הנוער תנועת חניכי
 הם ומאז חברים, דרך שנים בשלוש לפני

 החתונה ליל אם השאלה על יחד. יוצאים
 מסרב ביחד, הראשון המשותף לילם היה

 בשקט, בצד עומדת אשתו לענות. הרופא
מסמיקה. אינה גם אך מתערבת, ואינה

 כי אם השניים, כי מסתבר יותר מאוחר
 כחמורה, קלה מיצווה על מקפידים הם
 וחיי- מין על המדברים פתוחים אנשים הם

 מביישת הייתה שלא בפתיחות מישפחה
 בטעם והכל ביותר, הגדול המתירן את
 את מבלים ואריה טובה ובהיגיון. טוב

נוס לזוגות התחברו ולא בטיולים, זמנם
פים.

 לקום לומדים הם ויחד. לבד להם טוב
 לאילת להם. בוער לא זו. עם זה בבוקר
 משכה בעיתון מודעה במיקרה. הגיעו

 טלוויזיה. רואים הם בערב עיניהם, את
מעניי אינם והדיסקוטקים מועדוני־הלילה

 איליה של ההסדר את קורא הוא אותם. נים
 ליאת של דיבה מישפט את והיא קאזאן,
 החיים את להתחיל כדי כאן הם יורים.
נעימה. בצורה

 צריכים, .אינם השני את אחד להכיר
 והותר. די כבר מכירים הם הבעל, לדברי
 ״ואפילו בבוקר, ביחד לקום מאד נחמד

ה הרעייה אחריו מחרה־מחזיקה מעניין״,
 במיש- הראשונה הכלה היא טובה חדשה.

 ניושואיה, ערב מאד התרגשו ההורים פחה.
ל טילפנה לאילת כשהגיעה מייד ולכן

 ושלא בסדר שהכל להם וסיפרה הוריה,
 והכל מיוחד, דבר שום קרה ולא ידאגו,

 עם לה שיהיה שידעה כמו בדיוק טוב
אריה.

 מיש- מגיע נפטון שבמלון לזזדר־הקבלה
 זוג — הפעם דובשים. של חדש לוח

 בעדינות. להתבטא אם צעיר, •לא־כל-כך
מבת-ים. מושקוביץ ותיאודורה פסח

 פקידה — והיא במוסך, מחסנאי — הוא
 באולמי התחתנו אתמול במיפעל־בגדים.

 ו־ ׳תזמורת עם גדולה, בחתונה מודיעין
 ימי־ לחמישה הגיעו הם ארוחית־ערב.

 זו ומבולבלים. מאד נרגשים כשהם דבש,
 הוא באילת. שהיא הראשונה הפעם לה

 באילת הדבש ירח .1951 בשנת כבר, היה
 מוכנה היתד. לא היא שלה, הרעיון היה

 — הוא ואופן, פנים בשום עליו לוותר
 במשהו הכסף את להשקיע שכדאי חשב כן

 ויתר ולכן הכלה, היא אבל יותר, מועיל
לה.

 מכך מתרגשת שאינה בתוקף טוענת היא
 למחית הבאים, הלילות את אייתו שתבלה

 קודם איתו ישנה לא החתונה לליל שפרט
 ידיה ותנועות הזוהרות עיניה אך מעולם.

 להיות צריך לא אותה. מסגירות העצבניות
 מירח- להתרגש בשביל מסתבר, צעיר,
דבש.

תיקווה להם מפורקדים המלון של בלובי




