
ש פ 11י מהמראה יותר דך מציעה ארקיע
ה לעם משותף תחביב יש אם

 אחר החיפוש זה הרי כולו יהודי
מציאות.

 פני על תנדוד היהודיה האשה
ל שתוכל ובלבד חנויות עשרות

מצ כי חברותיה, בפני התגאות
 משלהן. ל״י 10ב־ זולה שמלה אה

 כספו כל את ישים בעלה ואילו
 לתפוס מנת על הצבי קרן על

דוו אך בבורסה. כספית מציאה
 מגש על נתנת כשהמציאה קא

 והציבור אחת לא קורה הכסף
 אליה. לב שם אינו

ש יוני בחודש הנופש מבצע
ב יכול ארקיע חברת מארגנת

 ואולי כ״מציאה״ להחשב החלט
 תרתי משמים״ ״מציאה אפילו

משמע.
 במטוס לאילת לטוס יכול אתה

 3( ימים 4 בה לשהות ארקיע
 ולשוב כוכבים 4 במלון לילות)
במחיר זה כל לת״א. בסיסה

מאמי לא אתם ל״י. 1.222 של
 ! עובדה זו אבל אולי, נים

 מסרו אשר ארקיע מנהלי לדברי
 המבצע, על נוספים פרטים לי

 אידיאלי חודש הוא יוני חודש
 מחממת השמש ונופש. לטיולים

 ״צולה״. אינה עדיין אבל אמנם,
 הוצפו טרם בדרום הנופש אתרי

 כל עם הצפויים המטיילים באלפי
הסי שרבים כך עונה פתיחת

 בפרטיות חופשה לבלות כויים
 המוני. ב״שוק״ ולא

מוד בציבור אין הצער למרבה
הטמו הנופש לאפשרויות עות
עי לשם ולכן יוני בחודש נות
 החליטה זו בעונה התיירות דוד

תיי מיבצע ליזום ארקיע חברת
 תכנית קניית כל על מיוחד. רות

 אירוח יום תקכל כאילת נופש
 החכרה. חשכון על נוסף

 חברת מציעה עליה לכם ספרתי
שכבר הראשונה לתכנית בנוסף

 לאיזור תכניות שתי עוד ארקיע
:אילת

 כוכבים, ארבעה במלון שהיה .•
ימים לשלושה צמודה מכונית

(במס קילומטרים הגבלת ללא
 מתוך שניים או המבצע) גרת

 סיור : הבאים הסיורים שלושת
 סיור שלמה, לעמודי יום חצי בן

 שיט התת־ימי, ולמצפה לפיורד׳
 וסיור האלמוגים לאי יום חצי בן

 ל״י. 1.659 מחיר הזכוכית. בסירת
טי כוללת השלישית התכנית •
 (ת״א, לאילת ושוב הלוך סה

 4 במלון אירוח חיפה) ירושלים,
 4 למשך בחירה. לפי כוכבים

 ומכונית לילות) (שלושה ימים
 ימי לכל עצמית לנהיגה צמודה
 קילומטרים. הגבלת ללא הנופש
ל״י. 1.659 המחיר

 יום בתוכן כוללות התכניות —
ארקיע. ע״ח חינם אירוח

 לשני מוגבלות התכניות שתי —
לפחות. משתתפים

 מכונית עם תכנית הרוכשים —
ל כרטיסים זוג יקבלו צמודה
בר. חי הטבע שמורת

 אינם ארקיע של התיירות מומחי
ל הטיולים בתכניות מסתפקים

 לה־ לך לאפשר מנת על אילת,
 סיני, האי חצי של מנופיו נות

 בראס המרהיבים הצלילה מאתרי
ב הנופש בכפר ומנופש מוחמד
תכ בארקיע לך הכינו נביעות

 א־ שרם לאזור גם נופש ניות
ונביעות. שייך

התבש המכבש מן חדשה תכנית
ו האחרון בשבוע בארקיע לה

ל הראשונה הפעם זו מובאת
 בשיתוף ארקיע הציבור. ידיעת

 יארחו בדי־זהב הנופש כפר עם
 ימים שבוע או ליומיים אותך
 במקום. המהודר המלון בבית

ה באתרי לצלול לך יאפשרו
 רכב לך ויספקו המרהיבים צלילה
 שהותך. תקופת לכל צמוד
המק בידיים חופשתך את הפקד

 לך ומובטחת ארקיע של צועיות
וזולה. שלמה... הנאה

ו א ו ל ב ו ל צ ם ל ה ע ד מ ו ר ד נ א ב • ה ז ־ י ד ב
 מטבעו. הרפתקני האדם •צר
 החל ההסטוריה שחר עם :בר

ל אתגרים אחר לחפש האדם
 הדרכים אחת יצרו. את השביע

ב הצלילה היתה עליו האהובות
הים מעמקי
 ממ־ שחלפו השנים אלפי למרות

 להשתכר המודרני, האדם טיך
 ה־ בעזרת התת־ימיים. :?הנופים

 ניתן החדיש הטכנולוגי :?כשור
 מקום. לכל כמעט הגיע1:

 מדינת — עדיין יודע שאינו {מי
 הצלילה באתרי נתברכה [שראל
 אלמו- שוניות — בעולם זיפים

 סוף בים המרהיבה והדגה :ים
 הטמונות העתיקות עם :שילוב

 נו־ מהווים התיכון הים :מצולות
 מוזר רבות. במדינות־ לקנאה זא

כ מצויינת פתיחה נקודת !זעם
 לאפש־ מודעות בארץ אין את

בספורט הגלומות ההנאה זיות

הצלילה.
 להתעלמות אפשריות סיבות שתי
מרו הארץ תושבי רוב )1 :הזו

 מים המרוחק ת״א באזור כזים
 זה לאזור ההגעה והוצאות סוף
 שלהן. העדיפויות בסדר היו לא

 של יחסית הגבוהים המחירים )2
צלילה. קורס
ל משוגעים כמה לעצמם אמרו

 דרך נמצא הבה צלילה. ענייני
 צלילה המצוי הישראלי את ללמד
 ואח״ב הפנוי בזמנו מגוריו באזור

 שילמד מנת על לים־סוף נורידו
 .והכל הצלילה מאתרי ויהנה

 הדעת. על מתקבל עממי במחיר
 בארץ הוותיק הצלילה מועדון

 אנשי להם נפגשו — ועשו אמרו
 כפר אנשי עם שביפו אנדרומדה

והח זהב בדי הנהדר הנופש
ב צלילה קורס אדם יקח : ליטו

יסיים ביפו, אנדרומדה מועדון

 או שבועיים לאחר הקורס את
 להשלים זה שנותר מה שלושה.

 בנופש החוסה. צלילות 10 את
 מטוס על יעלה שלו, הקרוב
ש ברכב ימשיך לאילת, ארקיע
 זהב לדי ארקיע לרשותו תעמיד
מ הנהדר. המלון בבית וישוכן

ה לידיו עובר הוא ואילך כאן
מ הצלילה מועדון של מסורות

 מתגאה זהב שדי בעולם הגדולים
 יקחו המועדון אנשי כך. כל בו

 המרהיבים, הצלילה לאתרי אותו
נו והדרכה תרגולים יעבור הוא

ל יוכל בכך ירצה ואם ספים,
 לסב־ יבשתיים בסיורים השתתף

כע מסביב. הקסום ולמדבר טה
 ויטוס לאילת ישוב ימים 5 בור

ל זכה כשהוא לת״א בחזרה
 מסעירות ובילוי צלילה חוויות

 מוסמך. צוללן ולתעודת
50ס/ס לו יעלה כולו הסיפור כל

 הללו הגורמים כל של מהמחיר
 מסתבר אבל ! ? מפתיע בנפרד.
 בעלי גורמים כמה של ששילוב

ה את להוזיל יכול טוב רצון
 כך. כל משמעותית בצורה מחיר.
ל האפשרות נתנת יוזמה לבעלי
ב יותר. עוד המחיר את הוזיל

 באחת להתאכסן אפשר זהב די
אכסניה, :האפשרויות משלשת
 וחדרים הנופש בכפר בונגלוס

ברכ מגיע אתה אם משפחתיים.
 מהבית אוכל להביא אפשר בך
וה המזנון משרותי להנות או

במקום. מסעדה
והיל האשה את קחו :לסיכום

ו לבדכם בואו או החברה דים,
 ושונה. מלהיב באופן השנה בלו

<-•1: אנדרומדה : נוספים פרטים
824725, 827572. _
 _המלך — בת״א זהב די משרדי
.289706 ,288327 טל. ,48 ג׳ורג׳

בישראל הותיסה האירוח חברת - און
 הפירוש דווקא ולאו ,,און״ זב׳

 ראשי אלא המלה של ;מילולי
 מבט־ ונופש״ ״אירוח של זיבות

 של פעולותיה תמצית את זים
 לפני הונחו שיסודותיה ;חברה

 האירוח, ענף כאשר שנים, 17:־
 ו־ מוזנח היה וההבראה ;נופש
 היתד, מלון בבית מקום וזמנת
 טכניים, קשיים בהוצאות, חכה
מש חיפושים, טלפוניות, זיחות

 ושיבושים בדואר מקדמות וח
׳בים.
 תו־ להתפתח החלה שנים :אותן

 הארץ. תושבי בקרב הנופש עת
 הבינו עבודה ומקומות :וסדות

ה זקוק לה המנוחה נושא !ת
 והחלו לשנה אחת לפחות זבד
 בקרב זה נושא ולעודד ממן

 לה,י־ החלו מאידך, :ובדיהם,
 ל־ המתאי־מים המוסדות נות

נופשים. של זה סוג ןליטת

 יוו־ החברה מנזשרדי אחד כל
 נו־ אפשרויות כמה ללקוח עו
 בלבד. במלון אירוח ולא ש

עיס :הן הנוספות אפשרויות
 ואירוח טיסה של חבילה ות

 גלג־ על נופש וסיני, אילת
מכו עם אירוח כלומר, ים,

 לרכוש אפשרות צמודה, ת
 בכל לשימוש אשראי רטיס

 שירותי כל בארץ. המלון תי
 תש־ ללא ללקוח ניתנים חברה

 השרות נותני ע״י וממומנים וס
לבדי
 תורנזים לארץ חוץ עם שרינו

 ע״י החברה עובדי לנסיון ס
 ב־ דומות בחברות הנושא ימוד
 פועל זה נושא בו מקום ו״ל,

ב מתוחכמים וכלים שיטות
 ליישם יהיה שניתן בתקווה תר

 שירות ולתת בארץ אלה יטות
ה לאזרח יותר ומשוכלל היר

ה פעולות לסיכום, בארץ. נה
:כדלקמן מתבטאות ברה

ב וייעוץ אינפורמציה מתן א.
 כל על והאירוח, הנופש שטח

 זה בנושא הניתנות האפשרויות
בארץ.

 עבור האירוח ואירגון הזמנה ב.
ב בו הראשונה בפנייתו הפונה
ב והקלה הפשוטה בצורה מקום
 שירות עבור תשלום וללא יותר

זה.
 ופיזור ויסות של שירות מתן ג.

 השונים המלון בתי בין הנופש
השונות. והתקופות

ו למוסדות הבראה ארגון ד.
מאורגנות. קבוצות

 וארועים שבוע סופי ארגון ה.
מאורגנות. לקבוצות מיוחדים

מקו הזמנת של שירות מתן ו.
ו הנאצים רדיפות לנכי מות

הבטחון. משרד
מקו הזמנת של שירות מתן ז.

 מ־ נסיעות לסוכני אירוח מות
חו״ל.

המרכז
לציוד

צלילה

 •נופר ח. :בעריבת
ת״א 29726 ת.ד. 03־241530 טל. !

 ותיקון שירות • מכירה יבוא, ייצור,
 מיכלים • שעונים • צלילה חליפות
 הצלה חגורות • פנסים • ווסתים

תת־מימי צילום • אביזרים •
 454195 טל. ,68 באייר ה׳ רח׳ המדינה, ככר אביב, תל־

 250 בן־יהודד, רח׳ ״דוגית״, תל־אביב,
512418 טל. ,2 בן־גוריון שדרות בחיפה,
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