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 ומשתרע כשמורת־טבע, שילוט על־ידי דר
 קואוון ממלון קילומטרים, כשלושה לאורך

האוניבר של לתקר־הימים השלוחה ועד
העיברית. סיטה
 הגמלים שמירוץ התברר מהרה עד אך
 בין הנוקב הוויכוח ישן. פצע רק פתח

 באיזורים השליטה על והרשות, העירייה
 את מונעים כשמורות־טבע, המוגדרים רבים

אלה. בכיוונים העיר של פיתוחה
 כבד־המישקל יפה אברהם החליט הפעם
מישקלו. כובד כל את להפעיל

 אל הרשות אנשי נשלחו ראשון. ״כצעד
 עליהם ואיימו הבדואים, השבטים ראשי
 איש־העס־ סיפר בתחרות,״ ישתתפו שלא
 המיב־ ומארגן יוזם ספקטור, בן־ציון קים
 יש יפה ובין שבינו התברר ומדבריו צע,

 את פתח שהוא מזמן עוד ישן חשבון
שלו_בשארם־אל-שיך. כפר־הנופש

ש יפה, עם התקלויות לי היו אז ״כבר
 בארץ. הטבע ומלך כל־יבול שהוא חשב

 המיבצע, את מארגן שאני לו כשנודע
 האנשים יהיה. ולא יקום שלא החליט הוא
 עליהם ואיימו לבדואים ניגשו באיזור שלו
 יישלל לאילת, יבואו הם שאם סמכות ללא
צע את ויצרו לעיר, להיכנס הרשיון מהם
סיני.״ במרחב גם דיהם

 שבטי בין מהלכים בעל שהוא ספקטור,
 בשארם, עבודתו מתקופת עוד הבדואים,

 לשבט, משבט ועבר לסיני, מייד נסע
 שאיש אישית ערבות להם מבטיח כשהוא

 להתארח הוזמנו הבדואים ייפגע. לא מהם
 שוק להם פתח אף הוא חשבונו. על אצלו
סחורותיהם. את למכור יוכלו שבו

 ארבעה לאחר וכדואי. העיר מפתח
 ספקטור יצא הזה שבשלב ברור היה ימים

 נציגים ממאה למעלה העליונה. על כשידו
 הגיעו סיני מכל בדואים שבטי שבעים של

הת ובכך וציודם, גמליהם על לאילת
בעיר. המיזרחי״ ״השבוע פתיחת אפשרה
בליל וותרה. לא שמורות־הטבע רשות

נדיה כמן רקדנית־ למירוץ ממתין גמל
ידיים הריס האלוף ונציג להסתערות התכוננו הגמלים

אי עיריית ראש קיבל המירוץ,־ ערב שבת,
מאב בהולה טלפונית קריאה כץ, גדי לת,
 לבטל תוקף בכל ממנו דרש בו יפה, רהם
 אחר. למקום אותו להעביר או המירוץ את

 היחידה והסיבה ״מאחר :העיר ראש סיפר
 רצונו היתה המירוץ לביטול ליפה שהיתה
 ולא אחר, במקום ייערך שהמירוץ הפרטי
 החלטתי אחרת, הגיונית סיבה כל לו היתד,
 והודעתי עקרוני, למאבק איתו נכנס שאני

המירוץ.״ את מאשר שאני לו
 אילת, מישטרת למפקד כץ פנה במקביל

 תהיה מה אותו ושאל אביטן, מנטקה פקד
ש מירוץ־הגמלים כלפי המישטרה עמדת
 תוגש שאם ,השיב אביטן למחרת. ייערך

המקוב בדרכים המישטרה תפעל תלונה;
 כוח תפעיל לא שהיא התחייב אבל." לות,
עצמו. האורוע כנגד

ל העיר ראש הגיע קלה שעה כעבור
מי לפי קראוון, במלון שנערכה חאפלה,

 כבשים, שחיטת — המיזרחית המסורת טב
 בס־ שהובאו ופארידה, נדיר, רקדניות־בטן.

מת וחילופי ערבית תזמורת מעזה, יוחל
 עבדא- לשייך מעניק העיר כשראש נות׳
 העיר מפתח את הטאראבין, משבט ללה,

ש לבדואים. רישמית גושפנקה ומעניק
באילת.׳.־ ויעבדו יבואו

כץ העיר וראש־ ג׳ומבה
!״עליך מרחם ממש ״אני

 משעות־הבוקר כבר גמלים. נגד רכב
 למקום להגיע החלו שלמחרת, המוקדמות

 ובמסרטות, במצלמות מצויידים המונים,
ב הראשון מירוץיהג£לים את להנציח

 מתן לפני האחרון, שברגע;- אלא אילת.
 שמורות־הטבע נציג הודיע הזינוק, אות

 קיבל שהוא גל, (״ג׳ומבה״) יוסף :איזור,
ולמ המסלול על כלי־רכב להעלות הוראה

הגמלים. מירוץ עריכת את בכך נוע
 הסוף, עד ללכת ספקטור מוכן היה הפעם

 אתה ״אם חד־משמעית לג׳ומבה הודיע
הו נותן אני המסלול, על כלי־רכב מעלה
הגמלים.״ עם עליהם לעלות לבדואים ראה

 שספק- רגע, באותו חש, יפה של נציגו
 והוא איומו, את לממש מתכוון אכן טור

 מ- שקיבל לעצה בהתאם לנהוג החליט
מהתמונה. ולצאת ראש-העיר
 אמר גדול,״ יותר הרבה הוא ״הוויכוח

ה בין שתישחק עליך, לי ״חבל כץ, לו
 שאתה עליך מרחם ממש אני מנגנונים.

 מסכים לא שאתה דברים לומר צריך
איתם.״

 לא אבל מהמקום, להסתלק החליט גל
 תלונה• הגיש שהוא כץ לגד שהודיע לפני
 לנסוע לנהגו שהורה על ספקטור, נגד

שהתלו אלא שמורת־הטבע. בשטח ברכב
 שבשמורות־ מכיוון מגוחכת, נראתה נה

 אנשים, אלפי שעה באותה הסתובבו הטבע
מישטרתי, ורכב בעלי־חיים

 השבוע ושל המירוץ של המוצלח סיומו
 ב־ לפתוח ראש-העיר את הניע המיזרחי
 המסקנה התיירות. בחזית חדשה מיתקפה

 של התיירות בשיטות להשתמש היתה
 באווירה לשהות לתיירים לתת מארוקו,

ב מירוצי־הגמלים את ולערוך מיזרחית,
שבוע. ומדי קבועה צורה

 אנחנו למארוקו, תיירים שמושכים ״כמו
 אג- היום אומרים לאילת,״ תיירים נמשוך

למו היום הפכה ,,אילת בעיר. שי־התיירות
 ואלה סקנדינביה, מארצות תיירות קד

האופ המיזרחית הציבעוניות את מחפשים
 מתכוננים ואנחנו אזורנו, לארצות יינית

 הסוף.״ עד אותה להם לתת עכשיו
חו- אינם זו חדשה במדיניות הדוגלים

המירוץ של הזינוק בקו הגמלים ׳ פארידה רקדנית־כטן
הסוף עד אותה לתת מארוקו, של אווירה

ה לעיר. בתיירות־הפנים מירידה ששים
אט בבחינת עדיין הם והגמלים בדואים
עצמם. לישראלים גם רקציה
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