
אנגלי, טלוויזיה איש הוא הוקס רד
חוו וחווה מילחמות כמה כבר שעבר •י*
 לישראל הגיע הוא רבות. עיתונאיות יות
 של טלוויזיה אנשי חמישה עוד עם יחד

 שהוא לסרט חומר לחפש כדי הבי־בי־סי,
תבל. ברחבי תיירות אתרי על מכין

 לאילת. הגיע בארץ סיוריו במיסגרת
 מהמבט כבר בעיר התאהבו וידידיו הוא

 שתסמל כעיר בה לבחור והחליטו הראשון
הברי הצופים בעיני ישראל תיירות את

 לא ובסביבתה, באילת טייל הצוות טים.
 הלכו ערב ובשעת בים רחצה על ויתר
 ידידים של חמה המלצה פי על הכל,

 רו־ המיסעדות. באחת לאכול מתל־אביב,
 את קיבל המיסעדה, בעל סרוגון, ברט

יפות. פנים בסבר אורחיו ששת
 כרבע כעבור לובסטרים. הזמינו השישה

 צלחת מהם אחד כל מול מונחת היתד■ שעה
הוקס: אחר־כך תאר שאותו לובסטר ועליה

רוכרט מיסעדן
— הורסים

 אי-פעם.״ שראיתי ביותר והיפה ״הגדול
ה את לאכול התחילו שהם לפני עוד אך

 מסויימת בתכונה הוקם הרגיש לובסטר,
 לתוך פרצו קורה, מה תמה בעודו בחוץ.

 לו- אנשים, כעשרה האלגנטית המיסעדה
 מצוייד מהם כשחלק חומים, מדים בשי

 שולחן אל בחגורה. התקועים באקדחים
 לוחמים. שלושה התקרבו הבי־בי־סי צוות
התבו הם הסועדים, עם כלל לדבר מבלי

 אל הלובסטרים את ורוקנו בצלחות ננו
עימם. שהביאו שק תוך

 על ראיתי אלינו, התקרבו כשהם ״רק
 לא צבי. בצורת סמל שלהם החולצה כיס

 מדים על צבי של סמל עושה מה הבנתי
הוקס. סיפר חיילים.״ של

 מ־ אחרים אורחים מלונדון, השישה
 את עברו ישראלים, וכמה ארצות־הברית

 בארץ. שלהם נעימות הלא החוויות אחת
 רשות־ אנשי של לידיהם טרף נפלו הם

ו הסיירת־הירוק!/ וחברי שמורות־הטבע
 בארץ בדואים על עובר מה להבץ יכלו

ביומו. יום מדי כימעט
אנ החליטו שבועות כשלושה לפני

 מיבצע על רשות־שמורות־הטבע שי
 את לעזרתם גייסו הם באילת. גדול ראווה
 תחת הנמצאים הסיירת־הירוקה, אנשי

 ממנכ״ל לפעולה אישור קיבלו פיקוחם,
 20כ־ על והסתערו שפירא, אדיר הרשות,

 איתור שלהם: המטרה באילת. מיסעדות
לוב שעליהם ואורחים תיירים של צלחות
בצייד. האסורים סטרים

 מאכל הוא הגדול, סרטדהים הלובסטר,
לחופו השוכנת בעולם ארץ בכל תאווה
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הצלחות את ולקתו התיירים עד הסתערו אקדחים, חגורי
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שפירא מפקר־המסמערים
התיירות את —

 לובסטר-ם. צייד אסור בארץ ים. של
 לכך אישור קיבלו מעטים דייגים רק

 יודעים אלה דייגים ממישרד־החקלאות.
 ושולים ונקבה, זכר לובסטר בין להבחין

 שדייגים הכמות אולם הזכרים. את רק
 אפילו לספק יכולה אינה לוכדים אלה

 אפשר זאת למרות אולם, אחת. מיסעדה
 המכבדת מיסעדה בכל בעונה אותם למצוא

עצמה. את
 ביומו יום מדי מגיעים האיסור, למרות

 למיס־ לובסטרים של קילוגרמים עשרות
בדו הארץ. בצפון ולמיסעדות אילת עדות
 אילת שבין רצועת־החוף יושבי אים,

 מזה הים אותם שולים לשארם־אל-שייח,
 לאילת, אותם מביאים הם בשנים. עשרות

 מצליחים לא שהם הלובסטרים כמות ואת
 איתם לוקחים הם אילת, למיסעדות למכור
תל־אביב. של למיסעדות הארץ, לצפון

 להפסיק החליטה רשות־שמורות־הטבע
 ואנשי פקחיה הלובסטרים. צייד את

מ לגרש מצליחים אמנם הירוקה הסיירת
 הנוהגים בידואים וילדים נשים האדמות

 דייגים לתפוס להם קשה אך כבשים, בעדר
ה אנשי החליטו כך לשם גברים. שהם

 להסתער שפירא, אדיר של בפיקודו רשות,
 הארוחה באמצע מהם לחטוף התיירים, על
 המיט־ מיטבחי לתוך לפרוץ הלובסטר, את

 שב־ הלובסטרים כל את ולהחרים עדות
מקררים.

 הירוקה הסיירת אנשי של הגסות השיטות
 הפעם אך הפעם. גם עצמה את הוכיחו

 בעיתונים חמורות. להיות עלולות התוצאות
 על הסיפור להתפרסם עומד בעולם רבים

 מ״זרועות אחת של הלילית הפשיטה
1 באילת. הישראליים הביטחון״

 שהוזעק כץ, גדי עיריית־אילת, ראש
 טען המיסעדות, בעלי על־ידי היום למחרת

 אנשי ראשונה. ממדרגה שערוריה ש״זו
 יכולים שהם חושבים רשות־שמורות־הטבע

משקיעים אנחנו רוצים. שהם מה לעשות
 שמגיע1 תייר כל על ונלחמים •כספים
 אחד׳ צבאי ב׳מיבצע הורסים והם לאילת,

 רוצים התיירים בונים. שאנחנו מה כל את
 שיתנו אותם לדוג אסור אם לובסטרים,

אותם.״ לייבא
שפי אדיר רשות־שמורות־הטבע, מנכ״ל

 לשאלה לענות סרבו הרשות ודוברת רא,
 על להגנה הנכונה השיטה אמנם זוהי אם

אוצרות־הטבע.
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