
ו תחת גלי, היתה באילת האדום הסלע במלון התנקית מסמרעץ נ
 שהיא 22ה־ בת מנתניה הצעירונת המשגע. הגוף בעלת

 נעימה בחופשה לזכות כדי הרווקיה של המוזלת לתוכנית באה לסוציולוגיה סטודנטית
מגיבעתייס. חנות בעל עופר, את לעצמה מצאה אכן והיא האילתית. בשמש

 ארקיע מטוסי של הרגילים נוסזןים
 אילת, תושבי בדרך־כלל הם לאילת 1 י

 לבלות הנוסעים מבוגרים או צעירים זוגות
 אולם בירח-דבש. זוגות או הדרומית, בעיר
 ה־ היה שעבר השבוע של הרביעי ביום

 שיצא ארקיע, מטוס של האנושי מיטען
 בן- התעופה מנמל בצהריים 1.00 בשעה
לגמרי. שונה גוריון,

 שלא יכלה לא המטוס, דיילת אילנה,
 עלו המטוס על תמהות. עיניים לפקוח

 צעירים, גברברים 46ו־ נאות צעירות 78
 דקות, תוך אולם זה, את זה הכירו שלא

 כבר היו הם אשדוד, מעל היה כשהמטוס
 אותו בני היו כאילו מלוכדת, לחבורה

בצבא. או הספר בבית מחזור
 מארגני של כוונתם היתה אכן, וזו,

 2,900 תמורת והרווקות הרווקים מיבצע
 לאילת הלוך־וחזור טיסה שכללו לירות,

 הציעו אילתי, במלון כיף ימי וארבעה
 את לעקוף הזדמנות גם המיבצע מארגני

 או בזה זו ולבחור המיקצועיים, השדכנים
 כוסית עם בביגדי־ים, כשהם בזו זה

האל ליד למים, מתחת או ביד ויסקי
מוגים.

 שאירחה הארוס, הסלע מלון להנהלת
בעיות^ כמובן, היו, והרווקות הרווקים את

על הנשים. בעודף לעשות מה :הראשונה
 מתאהבים, היו אם גם פשוט, חשבון פי

 46 כל האילתית, לשמש תודות פתאום
 32 נשארות היו עלמות־חן, 46ב־ הגברים
 רומנטי בילוי וללא שידוך, ללא בחורות
 לא אולי המתימטיקה חוקי ובכן, בערב.
 בני של דאגתו אבל זאת, להסביר יוכלו
 לשווא. היתה האדוס הסלע מנהל שפט,

 לה מצאה אחת כל כולם, הסתדרו איכשהו
 שעות שעבדו גברים נמצאו פשוט מישהו.
נוספות.

 את לסדר כיצד היתה השנייה הבעייה
 ביום הקבוצה כשהגיעה בחדרים. כולם

 מין מאותו שניים־שניים הוכנסו הרביעי,
 והרווקות הרווקים כשיצאו חדר. לאותו

 שלאחר הראשון ביום לצפון, חזרה מאילת
 היא- של זוגות, זוגות מהחדרים יצאו מכן,
הנוק המתמטיקה׳ חוקי והוא־והיא. והוא
פעלו. לא שוב שה

 ללב הדרך
באילת עוברת

 שד- אפילו העניין! בד עבד
* להס־ יודעים היו לא מיקצועיים ניםכ י

רחוויאם
לרווחים

 בערב כבר כי עובדה, אך ביר.
 הצגה סנגריה, שסיפק במועדון הראשון,
 עצמה מצאה סוערים, וריקודים מצחיקה

 ארוך, שיער בעלת בלונדית עינבר, רונית
 הימים ארבעת כל משך לבושה שהיתה

 לובשת היא באילת וכשאיננה בלבד. בזהב
 ה־ בזרועותיו עצמה מצאה הצנחנים, מדי

 מונית נהג איתן, של צמודות־צמודות
מירושלים.

 ה־ בסוף לזו, זה נשבעו ורונית איתן
 — ירושלים בקו נסיעות רק לא מיפגש,

 לעולם, מסביב בצמוד טיול אלא תל־אביב,
לחתונה. עד

באו לארכיאולוגיה סטודנטית עדה,
 ומלאת־גוף, גבוהה תל-אביב, ניברסיטת
 כולה הרווקיאדה על-ידי שהוגדרה
 הבטיחה בשטח, רצינית הכי כבחורה

 לה תמצא כי ,25 בן צעיר קינן, למשה
 ימצא הוא ואילו באילת, אתר־חםירות

 לאמץ החליטו השניים באילת. ג׳וב לו
 אילת העיר ואת החיים, לכל זה את זה

כביתם.

 לגיב־ מנתניה הדרך כי גם הסתבר
 אחרת, אילת. דרך לעבור חייבת עתיים

 שדה, עופר מצא כיצד להבין אי־אפשד
 את מגיבעתיים למכשירי־חשמל חנות בעל
 בעלת קצוצת־שיער צעירה מנתניה, גלי
ה במת על שקיפצה להפליא, חטוב גוף

 את להבליט כדי ארוכות שעות ריקודים
 זכר. ממין הרווקים כל לשמחת חימוקיה,

 היתה מתכנתת־מחשבים, שהיא גלי, אולם
 כי החליטה היא מעדה. פחות רומנטית

ה מבן־זוגה ודרשה מדי, מסוכנת אילת
החוף. בשפלת רק להבא שייפגשו חדש

 חדשה תעשייה
מקום מיכדות ב

 התקופה: רוח לפי התנהל ׳הסיום רם דד
 לבושים כולם היו ,שבה ערבית מסיבה 2

 אחד שאמר כפי או, וכאפיות בסדינים
 אחר־כך להוריד קל ״יותר מהרווקים:

כולם זוג־מיכנסיים.״ מאשר הסדין, את

שהו העשרים־ואדבע בת עינבר, רונית היאהמאה שר הצנחנית
על־נזנת באה היא כי במפורש, דיעה
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