
ת ל ת אי ס ה את הור מ עצ
 לאתר בכניסה המבעבע, הביוב מול חדש,

התיירות.
 מחדד- מורכבת רוברט של המיסעדה

 קטן באר רב, בטעם והדור, גדול אוכל
 וקר- היום, בשעות כבית־קפה המשמש

 עוגות רק אוכלים שבו מקום — פרי
 שלו במיסעדה השקיע רוברט וקרפים.

 על מקפיד ■כשהוא לירות, מיליון 25כ־
 יותר מעסיק הוא כגדול. קטן פרט כל
 יש כמעט שולחן ולכל עובדים 30מ־

 לרום ממלון לקח רורבט פרטי. מלצר
 של היפות הקבלה מפקידות אחת את

 משכורת לה נתן אלמוזלינו, ורה המלון,
 במים־ כמארחת אותה והציב יותר גדולה

 לקבל הוא ורה של תפקידה שלו. עדה
 לשול- אותם להוביל האורחים, פני את

לש יפה, להיות אליהם, לחייך חנותיהם,
 נהנים הם אם הארוחה במהלך אותם אול

 הבעת כדי תוך אותם, וללוות מהאוכל,
 מסיימים כשהם במקום, שביקרו על תודה

הארוחה. את
 ״אני שלה: בתפקיד שליחות רואה ורה
 הלא- התיירים של הפרצופים את זוכרת

 ומשווה באילת, אחרים במקומות מרוצים
היוצ התיירים של ההתפעלות עם אותם

 אני עובדת, כשאני שלנו. מהמיסעדה אים
 בשביל עובדת רק לא שאני מרגישה

 אלא משכורת, לי שמשלמת המיסעדה
כולה.״ העיר בשביל
 לארוחות נלווים רק הם אלה כל אולם

 ו־ מאכלי־ים רוברט. שמגיש המצויינות
 גדולים בכלי־כסף מוגשים מיטבח־צרפתי

 והישראלים שהתיירים מהטעימים והם
 סיפר מעולם. אכלו במיסעדה המבקרים

 חברת בעל אירחתי ״פעם מלצר: מוקי
אדם זה בשווייץ. ביותר הגדולה נסיעות,

 בעולם. הטובות במיסעדות כבר שאכל
 שזו אמר והוא לקונכית אותו לקחתי

 מעודו. בה אכל שהוא טובה הכי המיסעדה
 הארץ, את לעזוב עמד כשהוא למחרת,

 בשווייץ. אצלו לבקר אותי הזמין הוא
 שאתה לפני שבועיים לי תודיע אבל׳

 לחפש צריך ׳אני לי, אמר הוא מגיע,׳
 מהרמה לחצי יגיע האוכל שבה מיסעדה

הקונכיה.״ של
 רוברט של המחירים אלה, כל למרות

 בתי־הס- של המיסעדות ממחירי נמוכים
ארו לאכול אפשר רוברט אצל בעיר. לון
סר הכוללת ואפריטיב, יין עם מלאה, חה

תו ענק, סטייק סלטים, לובסטרם, טנים,
 של במחיר וקפה, אחרונה מנה ספות,

לאדם. לירות 800 עד 700
 הוא אילת של ביותר הגדול האסון אך

 כלל מבינים אינם שפרנסיה העובדה לא
 היא שעליו הענף את והורסים בתיירות
 הבאה שבשנה העובדה לא ואפילו יושבת,

ש התיירים מרבית אליה יבואו לא כבר
 שאין הוא האמיתי האסון להגיע. תכננו
 להצלת ומהימנה אמיתית תוכנית לעיר

הענף.
 בשלבי חלקן רבות, תוכניות אמנם יש

 בתי- לבניית האישור, לפני וחלקן אישור
 רחד תוכניות יש באילת. מפוארים מלון

 אגם אותו ״ונציה״, להשלמת קות־טווח
 מליו-־ של בהוצאה שנבנה אומלל מלאכותי

 את לכער ושהצליח לירות של רבים נים
 הנוף קו את ולשבור בתי־המלון איזור כל

תוכ שום אין אבל אילת, חוף של המרתק
התיירות. להצלת נית

 לא בעיר מוסדות־התיירות ושאר העיריה
התושבים את לחנך ניסיון על כלל חשבו

התיירות ■ידי על שנדחה אחרי לטרף; ממתין צעיר
אילת של הפרוע החוף

 תנאים במקום שאין העובדה על מכסה
 חוף־ים, לאורחיו מעניק נלסון נוחים.

 ויחס קבב או סטייקים שתייה, כיסאות־נוח,
 להתעשר מנסה לא גם נלסון ונאות• הוגן
 שהמקום למרות בירה. מבקבוק אחד ביום
 הוצאות לו ויש למועדון, נחשב שלו

 סבירים מחירים נלסון גובה עצומות,
 מגיש. שהוא האוכל או המשקאות עבור

 לירות. 30 נלסון אצל עולה בירה בקבוק
 גובים באילת בקיוסקים ואפילו במיסעדות

 בקבוק עבור לירות 80 עד 60 לעיתים
 עבור לירות 60 שגבה מי כבר והיה בירה,

קולה. קוקה בקבוק
בעי הוא נלסון אצל שחשוב מה אולם

לחו בניגוד לרחצה, הראוי הים חוף קר
 העי- הוציאה מכבר לא עצמה. בעיר פים
 את לרפד כדי כסף, של סכומי־עתק ריה

 האדום, הסלע מלון ליד החופים, אחד
 בחוף דווקא אולם למקום. שהובא ים בחול

מה לחתכים חשוף המתרחץ אין שבו זה,
 מציל העיריה הציבה לא ומהאבנים, סלעים
האחרים, בחופים בו. הרחצה את ואסרה

אח חסרי-מעצורים, ביטניקים או התחתון
התיי מילים. בשתי אליהן פנו שאלה רי

 אנשים בידי ליפול רוצות פשוט רות
כאלה.״

 אותו מקבלים באילת שרבים מלצר,
לעוב מודע תיירות, בענייני באוטוריטה

 פחות הרבה יבואו הבאה שבשנה דה
 בגלל לא זה לדעתו אבל לאילת, תיירים

 בהרבה הייתי ״אני בייר. שמתרחש מה
 רחבי בכל תיירות, אנשי של ועידות
 התיירות. מפת על נמצאים ואנחנו העולם,

מסכי והכל אילת זה מה יודע אחד כל
 יבוא לא נהדרת. תיירות עיר שזו מים

 הבאה בשנה תיירים של מספר אותו
 ובגלל העולם, בכל הכלכלי המצב בגלל

 בגלל לא זה העולם. בכל התיירות ירידת
מלצר. טוען אילת,״

 הפגיגה
דוברט של

 תיירות לגורמי כמו למלצר, גם
 המצב. על השגות יש בעיר, אחרים

 של היד אזלת נגד בעיקר טוען מלצר
 ״ראש חבר: הוא שלה שבמועצה העיר,
 הוא אנגלית. יודע לא אפילו שלנו העיר
שמש מחוץ־לארץ, אורחים לקבל צריך

 ולא אילת, של התיירות עתיד על פיעים
 לעי- מתורגמן. בעזרת אלא זאת, עושה

 התיירות. בנושא להשקיע כסף אין ריה
 מכונה צריכים היינו יתושים. מכת לנו יש

 בתי־ באיזור יתושים נגד רעל המפזרת
 לא העיר, ראש טען כך לעיריה, המלון.

 הוא המדובר המכונה. את לקנות כסף היה
 שכל כשראיתי בילבד. לירות אלף 25ב־

 מכיסי תרמתי הועילו, לא שלי הבקשות
 את שתקנה כדי הזה, הכסף את לעיריה
היתושים.״ נגד המכונה

 בחופשותיהם לבוא המתעקשים אנשים
 בה מצויות זאת בכל כי יודעים לאילת,

 רפי של הכפר היא האחת פנינות-חן.
 מאילת. קילומטרים 12 המרוחק נלסון,

 המכבד ישראלי טייל לכל שואבת אבן זוהי
נלסון של החביבות תייר. ולכל עצמו את

)26 מעמוד (המשך
 שאינו הבודדים המלונות בין הוא לרום

 של במרחק אלא המלונות באיזור ממוקם
 בדרך לאילת, דרומה קילומטרים כשמונה
המ מאורחי נחסכת כך אל־שייח׳. לשארם

 בריכת- גם יש ללרום הנוראה. הצחנה לון
 הפרטי הים לחוף בנוסף פרטית, שחיה
מעצ להסיר לאורחים המאפשר דבר שלו,

ביריוני־אילת. הטרדות את מם
 בשירות יוצא־דופן אינו לרום אולם
 כל כמעט לתיירים. נותן שהוא הגרוע

 יותר הרבה יקר מחיר גובים אילת מלונות
וה החדר השירות, עבור להם מהמגיע

לתייר. מספקים הם שאותו אוכל
 הכל למרות כי טוען, מלצר מוקי

 ״זה :מבטיחה תיירות עיר היא אילת
 חוף על תיירות מטרידים פעם שמדי נכון
 לא הם המטרידים כלל בדרך אבל הים,

לת מהצפון הבאים צעירים אלה אילתיים
התיי גם מחיר. בכל באילת חתיכות פוס
תיי הרבה מכיר אני אשמות. עצמן רות
העולם אנשי של בידיהם שנפלו רות

 יש מהרחצה, וליהנות להתרחץ קשה שבהם
עירוני. מציל

 הקע־ מיסעדת היא באילת אחרת פנינה
 דרכו את שהחל צעיר רוברט, של כיה

 את אוהב הוא וטבח. כמלצר בתל־אביב
 שנים במשך וההגשה. הבישול מלאכת
 הדופן על מיסעדה, לרוברט היתר, אחדות
 היתד, שלו ההצלחה אילת. נמל של הצפוני
 כספית בהשקעה שנעזר ורוברט, מלאה
מיבנה בנה אשתו, מישפחת של גדולה

הים חזן! על כמיזנון תיירות שתי
הגרוע בחוף נבנו השירותים

 לתיירים להציק שלא אילת של הצעירים
 הציע מלצר מוקי מאילת. לבריחתם ולגרום
 דוגמת תיירות, מישטרת להקים בזמנו

תיי אתר בכל הקיימות תיירות מישטרות
 ההצעה את קיבלה העיריה בעולם. רות
הבוד הפעמים אחת היתד, וזו מלצר, של
 מאחר שלו, הצעה קיבלה שהעיריה דות

 צעירות לראש־העיר. באופוזיציה שהוא
 מאוד מהר אך במדים, הולבשו אחדות
 של הבלתי־רצינית שההתייחסות הסתבר
 הביאה שלה, התיירות לשוטרות העיריה

הפר ציבור של בלתי-רצינית להתייחסות
אלה. לשוטרות חחים

 למישטרה תלונות או עירוניים דו״חות
 מוגשים אינם כמעט מתירים הפקעת על

 אין קיוסקים. או מיסעדות בתי־מלון, נגד
 המקפיד ממלכתי או עירוני אירגון שום
שי ויחנו נקיים יהיו שבתי־המלון כך על

 בתי-המלון נגד היחידי השוט הולם. רות
ה של החשב כאשר צ׳רבורג. חברת הוא

 בית- אותו על תלונות ארבע מקבל חברה
 לבדוק באילת החברה נציג נדרש מלון,

 אליו ישלח שלא ולאיים בית־המלון את
תיירים. יותר

 אך כה, עד רבות תלונות פלט המחשב
 החברה. על-ידי הוחרם לא בית־מלון אף

 כבית־מלון נודע באילת מבתי־המלון אחד
ה כשגברו מלוכלכות. שלו שהשמיכות

 הסבר באילת החברה נציג ביקש תלונות
 באילת ״המים אותו: קיבל ואמנם לכך,

 מהכביסה יוצאות שהשמיכות לכך גורמים
כתמים.״ עם

בפידרה) ראשונה (כתבה
שלו הפפר אורחת לרכיבת סוס מבין נלסון רפי
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