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 בגדי־אירוח הם 140\1 של והפיז׳מות הבית חלוקי

 ולכל טעם לכל דגמים, מבחר לבחירתך מושלמים.
 חנויות בכל להשיג צמר. או פוליאמיד מכותנה, גיל,
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במדליה! חנו בארץ טיילו
וצופים. קבוצות לבודדים, טיולים 100

צלום. מפה, — נפרד, הדרכה דף על טיול כל
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1 הכל למרזח
 עמוד וטל הפירסזס מחיר

הזר. 05111:1ב־

ל״' 3,840 רק הוא

במדינה
ת רז ת״
ספינת־ו־״שעשזעים

 משוודיה ישראלי־חוזד
 אילת את להעלות מבטיח

הבינלאומית התעגוכות מפת על
 דבר רק זד, אילת, את שיהרוס ״מד,
 מיבחר לספק שלה האפשרות חוסר אחד:

המגי הרבים לתיירים מגוון די בילויים
העי מחשובי אחד כתב כך אליה.״ עים

 באחרונה ביקר אשר בסקנדינביה, תונאים
האו אבל ישראל. של הדרומית בפנינה

 אחר העוגנת עתיקת־היומין, הגדולה נייה
 תשו־ ומושכת אילת של במארינה כבוד

או בזכות לישראל הגיעה כללית, מת־לב
פסימית. תחזית תה

 הענקיים התרנים שלושה בעלת האונייה
 הבא, בשבוע למבקרים קרביה את תפתח

 ל־ העיר של האטרקציות אחת ותשמש
 שטוק־ ,האונייה הקרובה. בעונה תייריה
 הפאר ספינת שנה 60 לפני שהיתר, הולם,

היש בגילגולה הפכה השוודי, הצי של
 שיר־ צף, ולמועדון־לילה לדיסקוטק ראלי
 מה בתוך נופשים 150כ־ ערב מדי קיד

חדר־המכונות. פעם שהיה
 סקנידנבי, בעץ היום ספון הזה השטח

 בכורסות הימאות, מעולם בתיפאורה
 מי אבל עשיר. משקאות ובבאר מרווחות

 פינה לתפוס חשקה הרומנטית שנפשו
באי בירח, ולהתבונן הסיפון של חשוכה

 באין זאת לעשות יוכל בעקבה, ואפילו לת
 ב־ מלאה ארוחה לאכול ואפילו מפריע

 על לדבר שלא העליון. שבסיפון מיסעדה
צלי ציוד שיספק היום, בשעות השייט

ספי היום למצוא אפשר היכן אבל יונו,
 מבסרטיסו חוץ כאלה נות

40 כמקום 150  עד וחיפש, חיפש •0
האח האונייה את השוודי בצי שמצא

 בלטיק־סקנוור, שנקרא זה מדגם רונה
 אורכה הצי. עבור 1917 בשנת שנבנתה

ומשקלה מטרים שמונה רוחבה מטר, 35

כהן יאבטאי
אלג׳ירי־שוודי שילוב

אילת כמיפרץ עוגנת ■!״שטוקהולם״
צף מועדון־לילה

 המנסה הבן־אדם שצריך מה וכל ודיג לה
הצרות. את לשכוח

בשו את שהביא מי יאכטות. בניית
לשע ישראלי הוא הזאת השעשועים רת
 מאל- לישראל שעלה כהן אלי בשם בר

 סי־ שם והפך בשוודיה חיל עשה ז׳יריה,
 הוא עשה־במו־ידיך. בשיטת פור־הצלחה

 בשטוקהולם, רומיאו אלפא סוכנות בעל
 נימבס, בשם ומפוארת גדולה מיסעדה ובעל

לב ״הרעיון עובדים. כשלושים המעסיקה
 שלוש לפני לי בא ספינת-שעשועים נות

 לי, קסם תמיד ״הנושא אלי, נזכר שנים,״
 באיי תיירים לשרת היתה שלי והמטרה

 או הקריביים באיים איטליה, בחופי יוון,
כסף.״ לגרוף ופשוט הזה, בכיוון משהו

 הוריו מיפנה. חל האחרון שברגע אלא
 בו הפצירו באשקלון, המתגוררים אלי, של

באילת. ולעגון לישראל לבוא
הו מה ותראה לאילת תבוא לי, ״אמרו

 על עליתי הרבה, חשבתי לא שם. לד
בהתלה אלי אומר בעיר,״ ונחתתי מטוס
 פגישות סידרת לאחר לו. האופיינית בות
הוב העיר הנהלת ועם תיירות גורמי עם

 עכשיו ואם שתידרש, העזרה כל לו טחה
 אלי מבטיח בעיות, ובלי חלק הכל יילד

ביש הראשון המיפעל את באילת להקים
יאכטות. לבניית ראל

 אוניית־תע- להקמת הרעיון שעלה מרגע
שתת ספינה אלי חיפש לתיירים, נוגות

 להפלגות, וליציאה כדיסקוטק לשמש אים
 תשו- אליה למשוך כדי ציורית ושתהיה
 המיפ־ בעלות העתיקות האוניות מת־לב,

דמ־ את תמיד שילהבו המתנופפים רשים

 ה־ של מכירתה דבר כשנודע טון. 141
בעי נרחב בכיסוי הדבר זכה שטוקהולם,

 שד,אונייה על צער שהביעו שוודיה, תוני
 אצל אבל אותם, עוזבת זה מסוג האחרונה

 עוד אומנם ״היו סנטימנטים. אין אלי
רצי אנחנו אבל הקנייה, על מתחרים כמה

 7 בכמה אותה. קנינו גם לכן אותה, נו
 הסכום אבל מיספרים, להגיד אוהב לא אני

לאר מגיע היום עד בה שהשקענו הכללי
לירות.״ מיליון בעה
 חופי את שטוקהולס עזבה ביוני, 18ב־

נמ שבעה דרך לישראל והגיעה שוודיה
 ״דמי תעלת־סואץ. את שחצתה ולאחר לים

 מספר בשוק,״ כמו נקבעים בתעלה המעבר
 לשלם מאיתנו דרשו הם ״בהתחלה אלי.
ואח המקח על לעמוד התחלנו דולאר, 400
 דו־ 150 על איתם גמרנו ויכוחים רי

יש נמל לשום ניכנס שלא חתמנו לאר.
בשלום.״ ועברנו ראלי

 אישתו את אלי איתו הביא כבר הפעם
 היפהפים ילדיו שני ואת מוניקה השוודית

 אלז׳ירי- שילוב שהם וגבריאלה, יהויכין
ה חלוקת מוניקה, לדברי מוצלח. שוודי

מת לא ״אני ברורה: בבית תפקידים
ב רק מטפלת אני בעסקים. לאלי ערבת
 להצליח, שרגיל טיפוס הוא אלי בית.

 אני שני, מצד אותו. לעצור ואי-אפשר
רגי שאנחנו למרות לו. להפריע מנסה לא

 גבוהה, מאד ברמה בשוודיה לחיות לים
 החיים את ורואה במועט מסתפקת אני
 משוכנעת אני זאת, עם כחופשה. כאן

 ילדים. בה לגדל נהדרת ארץ היא שישראל
חופש.״ מדי יותר להם יש בשוודיה
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