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והנמל הכרמל נון בישראל. התיירות על בסידרה תמישית כתבה

 יפה. פך כל היא נפלאה. עיר ו *
• /  את הבית, את לי מזכירה היא /

 אף אני אבל נהדר, כאן האוויר פרסקו.
 אלוביק, ברנרד הנה.״ אחזור לא פעם
לרא בישראל, תייר סן־פרנסיסקו, איש

לאחרונה. גם ולדבריו בחיפה, שונה
התיי מעט בין יוצא־דופן אינו אלוביק

 תיירים, מאוד מעט לחיפה. המגיעים רים
ב השלישית לעיר כבר המגיעים מאלה
 אליה. לחזור מוכנים בישראל, גודלה

 זמן ביזבוז הוא בחיפה ביקור לדידם,
ושיעמום.
 עיר־ של המרכיבים כל את יש לחיפה
 עיר־נמל היא מקסים, נוף לה יש תיירות.
 שכל כך, ממוקמת והיא בישראל הגדולה

 לעבור צריך לגליל לנסוע הרוצה תייר
 לעקוף מתאמץ הוא אם־כן אלא בה,

 חיפה היתד, שנים כמה לפני עד אותה.
 פועלי־הנקיון בארץ. הנקיה העיר גם

 והעיר עובדיה מחשובי היו העירוניים
 שונה. המצב היום ונקיה• מצוחצחת היתד,
 וההזנחה הליכלוך מבחינת מזכירה חיפה

פנו ממיצפה שמתבונן מי תל־אביב. את
ה המיפרץ לעבר הר־הכרמל שעל רמה

 בענני להבחין שלא יכול אינו יפהפה,
 ומשחירים המכסים המיפרץ ממפעלי העשן

 לכיוון מהעיר־ד,תחתית המבט גם הנוף. את
 מיגדלים יותר. לב משובב אינו הר־הכרמל

 פני- שהיה הרכס את ושוברים מזדקרים
נת־נוף.

 טובה לעשות
לתייר

 עושה ולא תיירים אוהבת אינה יפה יץ
 ולהנעים לעיר להביאם כדי מאמץ כל י 1

 מם* תשלומי כמה מילבד בה. זמנם את
— אפת״ח אגודת הקמת בדמות שפתיים,

גוראל ראש־עיר
ארוכות־טווח תוכניות

 נעשה לא חיפה, תיירות לפיתוח האגודה
לייר. התיירות עידוד למען מאומה

 עוד החלו בתייר והזילזול השינאה
 אבא לשעבר ראש־העיד של בתקופתו

 חושי נתן רבה בעקשנות ז״ל. חושי
 לדידו, עיר-פועלים. של צביון לחיפה

 בשעה לישון ילכו שהתושבים היה עדיף
 לקום קל להם שיהיה כדי בערב שמונה

 של לדידו בוקר. לפנות בארבע לעבודה
מת שאינה פורענות היו תיירים חושי
בגדים־ מועדוני-לילה, :לחיפה אימה

חושי אחרי פרוצה. התנהגות חשופים,

 כיוון- אך ראשי־ערים, ארבעה כבר כיהנו
כבתקופת נשאר עדיין המחשבה־התיירי

חושי.
 בתי- חדרי 862 רק יש הגדולה בחיפה

 כוכבים, חמישה בן אחד מלון מלון.
 10ו־ כוכבים ארבעה בני מלונות שלושה
 לשם ופחות. כוכבים שלושה בני מלונות

בתי־מלון. חדרי 2500 יש באילת השוואה,

 דן־ חיפה, של הכובים חמשת מלון
עוב מיוחד. אופי בעל מלון הוא כרמל,

 בן בעיר היחיד המלון שהוא יודעים דיו
 רבים, אישים שרתו הם הכוכבים. חמישה

 מ־ אפילו לתודות וזכו וזרים ישראלים
 אורחים אל־סאדאח. אנוור נשיא־מצריים

 יש ולעיתים אצלם, נחשבים פחות אחרים
ב המגיע ללא־תארים, התייר אצל רושם

הריצפה עד זרוקה שכורה, רחוב מפת־
77!קם לא אחד אף


