
למי□ מתחת הפקרות
)39 מעמוד (המשך

יאכ מוסף. ערך ולא הכנסה לא מס, כל
 ליום־הפלגה גובות אלה פיראטיות טות

 של הרישמי המחיר לעומת דולר, שמונה
דולר. 20

לכ מישראל, פחות תרבותיות מדינות
 תושב שאינו מי על אסרו יוון, כמו אורה,
 יאכטות או ציוד־צלילה להחכיר הארץ

 לרמה הגיעה טרם ישראל מיפרשיות. או
 מצד אינן אלה יאכטות כי גם ברור הזאת.
 ליאכטות הכרחיים באביזרי־בטיחות יידות

 הפלגה הקונה התמים, והנוסע לחוקיות
 הוא כי יודע אינו מלונאי, באמצעות בהן

 וה־ היאכטה שבעל כדי חייו את מסכן
יותר. ירוויחו מלונאי
 אטרקציה בגדר נשאר האדום הים

 מציע שהוא במה לתיירים, מרכזית
 חומת־אל־ מצוייה עצמה בשארם לצוללן.

 של קצרה ונסיעה נפגעה, שטרם מוגים
 ראם־ לכיוון ממנה קילומטרים חמישה
 הישראלי את או הצוללן, את תביא מוחמד
מקסים. לחוף ים, המחפש

 פרטי ברכב להגיע ניתן לראס־מוחמד
את העוברת דרך־עפר על בנסיעה רגיל,

 של הצוק במלון או נעמה, בחוף שארס
 עצמה. באופירה הנמצא פרידן, בן־ציון
 היפה הצוק, מלון מומלץ רכב לבעלי

ש (פילים), מעולה כשף והמצוייד יותר
 מזון המכין בשארם היחידי הטבח הוא

 לא בצפון מיסעדה שכל ברמה מעולה
ב כבר עבד פילים בה. מתביישת היתד■

 ארצות, ובעוד בצרפת הילטון מלונות
 למקום ממקום עובר הוא שנים כמה ומדי

 כדי תוך במו־ידיו, בונה שהוא ביאכטה
 הגיעו עם החדש. במקום כטבח עבודתו

 אותה מוכר הוא החדש, למקום ביאכטה,
 את כבר חצה הוא חדשה. לבנות ומתחיל

 ומתכנן לישראל, מאוסטרליה האוקיינוס
 לאד־ האטלנטי האוקיינוס דרך נסיעה עתה

המלו בשני ללינה המחירים צות־הברית.
ליחיד. דולר 17 זהים, כמעט נות

 חדש־ישן מקום מצוי ואילת שארם בין
 דאהב. או די-זהב ושמו קולקל, שטרם

 אולם מועטות, במקום הצלילה אפשריות
 מקסימה, חולית שפת־ים ושוחרי לרוחצים

 הים, שפת על לישון אפשר המקום. זהו
 ציבוריים ושירותים במיקלחות להשתמש

הרוחצים לרשות העומדים המושב, של
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 אחד שהוא לראם, ומגיעה הדייגים חוות
 בתוך עצים גדלים במקום מפילאי־הארץ.

בסד לצפות ניתן וכן מאנגרובים, הים,
 ברעידת־אדמה שאירעו תת-קרקעיים קים

 הים מי את חשפה אשר ,1968 בשנת
לקרקע. שמתחת

 חומת־אלמוגים על נמצא ראם־מוחמד
 מזוהם שם הרחצה שחוף וחבל מקסימה.

מטופל. ולא
 לא א־טור, לכיוון לראם־מוחמד, דרומית

 נפט מכוסה כולו החוף כי לנסוע, כדאי
 ניתן עצמה משארם הכל. את שהשמיד

חמי ואחרי שדה־התעופה, לכיוון לנסוע
 חוף לכיוון לים, לסטות קילומטרים שה

 עדרי אך נאה חומת־אלמוגים שלו הקניון
 דרך מזוהם עצמו החוף לה. סביב כרישים

 אותו הפוקדים צה״ל לחיילי תודות קבע,
תדיר.

 אפשרויות כמה למצוא ניתן בשארם
 הים, שפת על היא ביותר הזולה לינה.
מרינה במלון ללון ניתן הסוכות. תחת

 לישון אפשר היטב. ומוחזקים נקיים והם
 לירות 250 של במחיר שבמושב במלון
 לאורך קילומטרים שני לנסוע או ליחיד,
ב ולישון דאהב, הבדואי הכפר אל החוף

ל לירות 10 תמורת הבדואים של סוכות
 רוחשות הסוכות כי לציין, למותר לילה.

הסוגים. מכל נוודים
נבי הוא הבא והצלילה הרצחה מקום

 או הים, שפת על לישון אפשר שבו עות,
 עד מנביעות לירות. 250 תמורת במושב

ציוויליזציה. שירותי עם מקומות אין אילת
המר ותישאר, היתה, שארם־אל־שייך

 והים השמש אל לבאים לצוללנים. כז
 נביעות, או די-זהב יותר מומלצות לבדן

 לראס־מוחמד, עד לנסוע כדאי ולאמיצים
הט שמורות נציג של לביתו שפרט מקום

 אין קרה, ושתייה בירה המוכר בע,
 בתי-השי- אחרים. תרבות מיתקני כל בו

ב הרחצה בחוף בשעתו שהוקמו מוש
 לשימוש הראוי כמיתקן נראים אינם מקום,
אדם.

 בדיוק בערב 8.00 בשעה בתל־אביב,
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