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 ער נשסו עתרו
 ומושכים נוא״נה,

במערומיהם
ובדואים שואלים

 חופים שיש ״נהוג ריחני, בשמן־שיזוף
 לא חם ולמתפשטות. למתפשטים נפרדים
 נודיסט לחיות נודיסטים. להיות חייבים

 אורח־חיים בעיקר זה להתפשט, רק לא זה
והשקפת־חיים.

 להיכנס שרוצה מי בשבדיה, ״אצלנו,
 בתנאי זאת לעשות יכול לחוף־הנודיסטים

משתז כבר אם כי כמובן. מתפשט •שהוא
 ו הגוף בכל לא אם שווה זה מה אז פים,

מהאוניבר החבורה כל לארץ, כשהגענו
 פלמח״ים. בחוף להתפשט ניסיגו סיטה,

 אלינו הציצו הגבעות, מכל פיתאום, אבל
 להציק התחילו ואנשים נוצצות, עיניים

 וקריאות מגונות הצעות מיני כל עם לנו
סקר- מכמה חוץ בנואייבה, כאן, לא־יפות.

וחור17ע 0711741
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 מדי מתחולל אילת לחוף דרומית ^

 חיילי עשרות מוזר. מחזה בבוקרו בוקר
 המפ־ של חדרו על בהמון צובאים הבסיס

 מתעופפות אף לעיתים במקום. קד־התורן
נז חילופי־דברים ונשמעים מהלומות שם

 מן מיכתבים שם מחלקים לא לא, עמים.
חיו שכל-כך קדה, שתייה לא גם העורף,

 באחור השורר השרבי במזג־האוויר נית
 בסיס־צה״ל באותו המילחמה דרד־קבע.

 להשתתף — והחובה — הזכות על היא
 נואיי- חוף לאורך השיגרתי בסיור־הבוקר

בה.
בבדידות המשרתים חיילים, לאותם ויש
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 עד מאד מקובדים חואנה, 1ע 1111 !
 את נואייבה. בחוף והמתפשטות המתפשטים

 הבדואים שיבטי בני דהם מספקים הסמים
בעי — מוכרים קרובות שדעיחיס בסביבה,

הרי הטבק את — תמימים דישראדיס קר
 סם אינו בעצם אשר שדהם, חני

המריחואנה. נריח הוא ריחו אך כדד,
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 לצאת להשתוקק טובה סיבה הלוהטת,
 החוף, של יופיים בגלל רק לא לסיור.

 הקלה הדוח ובשל סביב המידברי הנוף של
 היא העיקרית הסיבה הים. מן הנושבת

שהת העירומות, החתיכות עשרות דווקא
 במרחק הזעירים הקניונים באחד מקמו

 היישוב מן דרומית אחד כקילומטר של
 מציעים בסיס באותו הבדחנים נביעות.

 ליד יתמקמו בסיסי-צה״ל
 של בעיות יהיו לא אז נודיסטים. חופי
 מעייפים,״ די שבדרך־כלל הסיורים, איוש
בסים. באותו צעיר קצין אמר

 ולצעירות, לצעירים יותר קל בנואייבה
השמש אחר בחיפושיהם מחו״ל המגיעים

 מעליהם להשיל המפורסמת, הישראלית
 החוף על עירומים ולהשתרע חוט כל

 נודיסטים,״ לא אנחנו ״בעצם והנקי. החם
 לארץ שהגיע שבדי, סטודנט ארנסט, אומר

 בתום חופשה •של לחודש בטיסת־שכד
ובפיסי במתימטיקה קשה שנת־לימודים

 ״אבל בארצו. האוניברסיטות באחת קה
 מקום־יישוב מכל רחוק נמצאים כבר אם

 ז״ הגוף בכל להשתזף לא למה אז עירוני,
 חוף־נודיסטים, איננה נואייבה ואם

 המתפשטים נוהרים לכאן דווקא מדוע
או ״באירופה,״ ז למיניהם והמתפשטות

 על גולש הבלונדי ששערה קארין, מרת
רא-ש ועד מכף־רגל משוחה והיא גבה

 אין -שלכם, וחיילים ביום ישראליים נים
המוח. את מבלבל לא אחד ואף הפרעות,

 החוף על השמועה פושטת ״לאט־לאט
 •שיקראו מעדיפה אני כך ,,עירומים, של

! העולם.״ מכל חבר׳ה הנה ומגיעים לנו,
 נושאי- בעיקר י־שראלים. גם מגיעים
 התופעה. את להנציח המבקשים מצלמות,

הו אוסטריט, ג׳־ון ה,מלך, כאן לנו ״יש
 כמעט כבד בחופשה בישראל שעושה לנדי

 שלא יפה לבקש אחראי הוא חצי־שנה.
 ב־ אנחנו מצלמים, בכל־זאת ואם לצלם.

קארין. מספרת מרביצים,״ דרך־כלל
 המתפשטים, של האחדות העשרות בין
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