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דרכים. בכמה להגיע אפשר אילת
 ממטוסי באחד אליה להגיע אפשר €

 עבור לירות 5000מ־ יותר לשלם אוקיע,
 להגיע אפשר ושוב. הלוך טיסה כרטיס
 אלפי כמה ולשלם פרטי, ברכב אליה

הדלק. עבור לירות
 צורות. בכמה להתגורר אפשר באילת

 המלונות מעשרות באחד להתגורר אפשר
 כפטריות בעיר האחרונות בשנים שצצו
 חדר, עבור סכומי־עתק לשלם הגשם, אחרי

 על להתרגז מלוכלך, הוא כלל שבדרך
 פקיד וכל מלצר כשכל הגרוע, השרות
 לאורח. טובה עושה הוא כאילו מתנהג
 שק־ בתוך הים, שפת על לישון גם אפשר
 וגברברים לביריונים מטרה ולשמש שינה,

ל הוא מיקצועם או שתחביבם מגודלים,
טיילות. ובעיקר טיילים הטריד
שמגי אותם לכל משותף אחד גורל אך
 ובין במטוס בין אלה, בימים לאילת עים

 במלון־ מתגורר הוא אם גם פרטי. ברכב
 :הים שפת על משתרע הוא אם וגם פאר

 לאילת הטייל או התייר מגיע שבו מהרגע
 צחנה אותו מלווה אותה, עוזב שהוא ועד

 ביב של במרכזו נמצא שהוא כאילו נוראה,
גדול. שופכין

 סתום באילת המלונות איזור של הביוב
 קשה אילת בעיריית עבר. לכל פורץ והוא

הנר ככל שהיא זו, לתופעה הסבר לקבל
 גדי העיר ראיש בעולם. במינה יחידה אה
ה מחלקת מנהל בחוץ־לארץ. נמצא כץ

נמצא תגר, שמואל העיריה, של תיירות

פץ עיר ראש־
אנגלית יודע לא

 מיכה, בשם בחור תגר, של ועוזרו בצפון,
 הביוב בעיות את כלל מכיר שאינו טוען
אילת. של

 תמורת עובדה. נשארת העובדה אך
 לירות, אלפים עשרות או אלפים של סכום

 המגיעים מישפחה כל או אדם כל המוציא
חייבים ישראל, של 1 מס׳ התיירות לעיר

 תקופת כל במשך ביוב צחנת לנשום הם
הדרום. בעיר שהותם

להת נסיונות כמה כבר ערכה העיריה
האחרו בחודשים שפרץ• הביוב על גבר
 שנשכרו בשופלדוזרים להבחין אפשר נים

חפי וסותמים החופרים העיריה, על־ידי
— התיירות לאיזור בכניסה בעיקר רות,

מלצר תיירן
העיר את להציל ניסיון

 אולם באילת. נקרא שהאמור כפי ונציה,
 הסיכויים מעטים כי יודעים העיר תושבי

 הביוב פיתרונה. את תמצא הביוב שבעיית
 נפשעת בצורה נבנה המלונות באמור

הא הצרכים והכרת תיכנון כל ללא ממש.
 רק מתפתח. מלונות איזור של מיתיים
 בהוצאה חדשה, ביוב רשת של בנייתה

 שה- לכך תביא לירות, מיליוני מאות של
 לבניית כסף אין לעיריה יפוג. סירחון

 מנסה, היא ובינתיים חדשה, ביוב רשת
זמניים. פיתרונות למצוא הצלחה, ללא

 ידעה תיירות כעיר קיומה שנות במשך
 שיגשוג תקופות ומורדות. עליות אילת

 מצב אח טילטלו משברים של לצידם
 אל הקצה מן העיר תושבי של רוחם

 תקופת שהגיעה עד נכון היה זה כל הקצה.
 בשטח חלוצה היתה אילת הצ׳ארטרים.

 ובעיק- מיוחד, ממשלתי אישור פי על זה.
 של 1 ׳מם התיירות איש של יוזמה בות

 חבר גם שהוא יעלת, חברת בעל אילת,
 מלצר, (״מוקי״) שמואל העיריה, מועצת

אילת. של השמש את הסקגדינווים גילו
יותר, געיס

מי זול יו
ה היתר, האחרונה התיירות שנת ף
 —. מיליון באילת המלון בבתי תפוסה ■

תיי היו האורחים מרבית בשנה. מיטות
ש־ במטוסים בטיסות־שכר, שהגיע רים
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