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 הים אילת. של הקטן בנמל־התעופה נחתו
 את כלל שראו מבלי ממנו, המריאו אף

 מיליון מרכיבי יתר הארץ. חלקי יתר
 ובין ללוד, שהגיעו תיירים היו המיטות

 אילת, גם היתה ביקרו שבהם האתרים יתר
 מהעיר לגמרי נואשו לא שעדיין וישראלים
והיקרה. המרוחקת

 פחות תהיינה כבר הבאה בשנה אך
שה השכר, טיולי חברות תפוסות. מיטות
 קנ־0ה צ׳רבורג חברת היא ביניהן גדולה

ב התיירות לגורמי הודיעו כבר דינווית,
שהוז המקומות מכלל רבע שלפחות עיר,
 אין ועדייו מתבטלים. הבאה לשנה מנו
הביטולים. שטף סוף זה

הבי את נימקו לא השכר טיולי חברות
 באילת בתיירות שעוסק מי כל אך טולים,

 פשוט באילת האמיתיות. הסיבות את יודע
בישראל, ואפילו בעולם, לבקר. נעים לא

רדכרט נזיסעדן
הסירחון בלב פנינה
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ורה מארחת
לאורח סוב יחנו

העיר כרקע עובד טרקטור
תיכנון' ללא בנייה

באילת המלונות אחד של ככריבת־השחיה נופשות
ליס ללכת אפשר אי

וזו יותר, הרבה נעימים אתרי-נופש יש
 שימשיכו הסקנדינווים יותר. הרבה לים

 המוכנים כאלה יהיו אילת את לפקוד
 מנת שהם המרות הגלולות כל את לבלוע
 ובילבד הדרומית, לעיר הבאים של חלקם

מיני בנוחיות אפילו להשתזף, שיוכלו
 השמש שהרי ובתנאים־לא־תנאים. מאלית

ה מארצות הבאים לאותם לפולחן הפכה
צפון.
 שהגיעה צרפתיה תיירת היא יורדן אני

 ברטי היהודיה ידידתה עם יחד לישראל
 גולת אילת היתה וברטי אני לגבי לויטס.

 שמעו הן בישראל. הטיול של הכותרת
 שביקרו מידידים ונצורות גדולות עליה

 אינן וברטי אני שנים. כמה לפני בה
 מלונות- את הפוקדות עשירות, תיירות
 מזג- כי הבינו לאילת, כשהגיעו הפאר.
הטיול תקציב ואל אליהן מחייו האוויר

 עוד הים. שפת על ללון והחליטו שלהן,
הש כשהתמקמו אחר־הצהריים, בשעות

 וכי לצרה נתקעו כי הבינו החוף, על תיים
זול. מלון למצוא עליהן יהיה

באנג אליהן פנו צעירים גברברים שני
 וארוחת ״טיול להן הציעו עילגת, לית

מטיי הן וברטי אני חשבוננו״. על ערב,
 להיענות יש למי היודעות ותיקות לות
 ולדון לשקול צריכות היו לא הן לא. ולמי

הצ מנומסת. בשלילה להשיב כדי בדבר,
 להפציר, המשיכו הם ויתרו. לא עירים
 אף מהם אחד לרגע, מרגע מאיימים הפכו
 לגפף חברמנית, בדרך־אגב כאילו ניסה,

האנ מעט אך בזעקות, פרצו הן אני. את
 שמו־לב לא כלל החוף על שהיו שים

מהצע התפעלו לא הגברברים גם אליהן.
קות.

ה נקטו מוקדם, סיכום סי על כאילו

 נשארה ברטי מסויימת. בטקטיקה שתיים
שהס אחרי הגברברים, שני עם החוף, על

 ולבילוי, ערב לארוחת איתם לצאת כימה
 את להביא הולכת שהיא אמרה אני ואילו

 למיש־ פנתה אני אגד. מתחנת החפצים
 היומנאי הסכים שעה כעבור רק טרה.

 הזמן,״ אותו ״כל לחוף. שוטר עמה לשלוח
 דבר רק בראש לי ״היה אני, מספרת

הס כבר האלה הבחורים שני מה אחד:
 שלי התחנונים כל לברטי. לעולל פיקו
 דברים לו היו עזרו. לא השוטר בפני

 מאוחר בשלב רק לעשות. יותר חשובים
 דבר הם כאלה תלונות כי הבנתי יותר

 המישטרה ואפילו באילת, ביומו יום של
מהם.״ מתפעלת לא

ס על בדגיי  ג
שוטרים ועל

י ם ¥¥  צעדה היא רגלי. שוטר נשלח אנ
 לחוף עד המישטרה מתחנת עימו +

 אוצר כל את לגייס הצליחה ברטי הים.
ולהר להשהות כדי שלה האנגלי המילים

 ניחתה ואז חמי־המזג. הגברברים את גיע
 של ראשיהן על ביותר הגדולה ההפתעה

הגבר עם דיבר השוטר התיירות. שתי
 לא הוא ותיקים. מכרים היו כאילו ברים
 פרטיהם את רשם לא אפילו אותם, עצר

 עילגת באנגלית פנה אחר־כך האישיים.
 לכן מציע ״אני ואמר: הנערות לשתי

להת הבטיחו הבחורים תלונה. להגיש לא
 שני לכיוון אחד במבט היה די בסדר.״ נהג

 בלעג יבחינו וברטי שאני כדי הגברברים
 חוף את עזבו וברטי אני מעיניהם. שניבט

 אגד תחנת עד השוטר עם צעדו הים,
 לתל־ היוצא האחרון האוטובוס את ולקחו
 בדיוק ארך באילת השתיים ביקור אביב.
שעות. שלוש

 תיירות היו וברטי אני אם גם כי נראה
 מבתי- באחד מתגוררות והיו עשירות

 היו לא הן אילת, של המפוארים המלון
 הטוב המלון מהטיול. ליהנות מצליחות

 השייך לרום, מלון נחשב באילת ביותר
 אל־על. של הבת חברת וזשת, לחברת
 שירותים לרוס מעניק הפרוספקט על־פי

גדו חדרים :שלו לאורחים מלון־פאר של
משו צרפתיות ארוחות וממוזגי־אוויר, לים

פרטי. וחוף בריכת־שחיה בידור, בחות,
 הוא בעונה לרום במלון השהיה מחיר

 ארו- כולל לירות, 3000כ־ לזוג, דולר 60
 האורח מקבל זה מחיר תמורת חת־בוקר.

 ומהוה. בלוי בו שהריהוט מלוכלך, חדר
 מחיר, תוספת משלמים עבורן הארוחות,

השי קואופרטיבית. מיסעדה של ברמה הן
המל ביקורת. לכל מתחת הוא במלון רות

 שירות, מגישים כשהם טובה עושים צרים
 כלאחר החדרים את מנקות והחדרניות

יד.
הבכי מהעובדים אחד השבוע הסביר

 בעילום להישאר שביקש המלון, של רים
 באילת. תפוס הכי המלון ״אנחנו שם:

 מגיעה שלנו הממוצית השנתית התפוסה
בתיי תפוסת־שיא וזו לערך, אחוז 80ל־

 נכנם, ותייר עוזב תייר העולמית. רות
 ולנקות החדר את לסדר זמן מספיק ואין

 מספיק שאיו ובוודאי שצריך, כמו אותו
 מספיק אפילו אין שיפוצים. בו לערוך זמן
 רוצים שהיינו כמו האורח, את לשרת זמן

ויודע.״ יכול שלנו המיומן שהצוות וכמו
 יש אילת, מלונות פאר לדוס, למלון

האחרים. המלונות מרבית פני על יתרון
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