
מ ומחפשים בידיים תעודות־זכיון
להשקיע. קום

 לאין העלה זה שמצב ספק אין
והעס הדירות מחירי את שיעור

 משלם למשל׳ איזאק׳ באילת. קים
 שכירות כדמי לחודש דולר 800

השכי דמי אלה ואין שלו. לחנות ^
ב שמשלמים ביותר הגבוהים רות

אילת.

ק חזי ה  ראש ל
ם מעל מי ה

 חיפשנו בערב. שישי ום ^
 העיר רחובות לאכול. מקום

למר .הגענו לחלוטין. כמעט ריקים
גדול, מרכז החדש. התיירות כז

סטיי :המינים מכל מסעדות, רובו
פלאפ פיצות, המבורגרים, קים,
 יש ומערבי. י מיזרחי גלידות, לים,
נקיים, בארים בחח, שולחנות הכל.

 על נלחמים אנשים פה מיקצועית.
 למישחקים. זמן ואין שלהם, הלחם

זוכה. הראשון
 הזאת המיסעדה גם התיישבנו.

 הבית, בעל לד, רפי ריקה. היתד.
 :ליבו את ושפך לידנו התיישב

 פעם.״ אף ראיתי לא כזאת ״שנה
 הנה באים היו ״פעם אומר, הוא

 עכשיו תיירים, היו או״מניקים,
 מיסע- שתי סגר כבר הוא כלום.״

שו ועכשיו לו, ׳שהיו אחרות דות
 קשה. המצב בשיניים. זאת על מר

 הוא למטה,״ כאן המיסעדה ״הנה,
 כבר סיפתאח עשו ״לא מצביע,
ימים.״ שלושה
 יותר גבוהים כאן השכירות דמי

ו לחודש, דולר 1200ל־ ומגיעים
רי בתי־המלון אץ, תיירים יותר.
עבודה. אין ריק, הנמל קים,

לאנ זבל פוכרים היינו ״פעם
 בכמדות,״ באים היו והם שים,
מי ״פעם, אחר. מיסעדה בעל אמד

 האוויר מזג עכשיו, מתחילה באילת התיירות עונתנטוש חוו
לגמרי. ריקים החופים זאת ועם שקט הים נוח,

הישראלית. לשמש־החורף מגיעים אינם והקרה המושלגת מאירופה תיירים

צפוף חוו
מכל תיירים

תיירים. הומים השנה של עונה באותה יוון חופי
 ומובילות הרבים האיים בין משייטות רבות ספינות

יותר. ארוכה לשהייה וגם קצרים לסיורים העולם

לפעולה, מוכנות הגלידה מכונות
מסו הכל בשורות. עומדים סלטים

 מלצרים מסביב. שממה .וריק. דר
ל וממתינים מעשה באפס יושבים

מהבטלה. אותם לגאול שיבוא לקוח
מיסעדותיו, 40 על גדול, מרכז
 סגורות רבות חנויות ריק. עומד

 על מודבקים ״למכירה״ ושלטים
הדלתות.
 שולחים במדרגות, לאט עלינו
פיצריה. מימיננו לצדדים. מבטים

המדרגות, לקצה הגענו בטרם עוד
חביב, מלצר בזריזות לעומתנו קפץ
 ותפריט שפתיו על רחב חיוך עם

 במיק- אומר הוא ״בבקשה,״ בידו.
הכל.״ יש פה ״תכנסו, צועיות,

 נחטפנו וכ^ר לחשוב, הספקנו לא יי"*
חטיפה ממש היתה זו כן, פנימה.

מגר היינו בעינינו, חן מצא שלא
 המץ היתד׳ בושה. בלי אותו, שים

 6ב־ יום כל סוגרים היינו עבודה,
 אפשר בקושי — היום בבוקר.
המים.״ מעל הראש את להחזיק

לב ויצאנו בירות, כמד. שתינו
 באילת? מבלים איפה אז לות.
 ״אין״ שהוא אחד דיסקוטק ישנו

 משלמים לא שם לה־פריווה. —
 מבלים האילתים וכל כניסה, דמי
הגילים. מכל — שם

ה היה ולהפתעתי פנימה, ■נכנסנו
דיס מוסיקת לפה. מפה מלא מקום

 על מקפצים ואנשים רועשת קו
הריקודים. רחבת

 ומלא,״ ערב, ערב פתוח ״המקום
 לזרבח. אלן המקום, בעל לי .אמר
שלוש מבלגיה, חדש עולד, הוא

1

ריקות מיסעדוח אילת:
עשרות לקליטת מתוכננים אילת של הבילוי מרכזי

 לתיירים כשמחכים עכשיו, אולם תיירים. של רבות
 יושבים בעליהן ריקות. המיסעדות נותרות שיזרמו,
עסקיהם. את סוגרים רבים יותר. טובים לימים ומחכים

1| | | . ] } ]1* |1 ע¥  ה של זו בתקופת י
ן ו * ■ ו ו מזג־ נעשה שנה • * •

מפריע לא זה מצב אן יותר. קריר ביוון האוויר

 העולם, מכל תיירים באים זו. לארץ לזרום לתיירים
 ומישראל. שבמערב ומארצות־הברית שבמיזרח מיפאן
הנעים. והשרות האדיבזת הוא יוון של הסוד

 לבלות באים לכאן באילת. שנים
 בתיירות הירידה לכן המקומיים,

בו. פגער. לא

שראל בין  י
ויוון

פגש שם התל־אביביים. אחיו י י את מבייש היה לא דיסקוטק ך
 שנולדו אנשים אילת. בני את תי

 עוזבים. ועכשיו בד״ וגדלו בעיר
 )22( קבלו ופאני )24( לוי איילה
 ״אין כשנה. לפני אילת את עזבן

 אומרות. הן לצעירים,״ עבודה פה
 הם גם עזבו שלהן מהמחזור רבים

העיר. את
 בבית אחות ),24( שושנה זהבה
 היא גם רוצה באילת, החולים
 לאן היה ״פעם לתל-אביב. לעבור

 ״היינו בעצב, אומרת היא לנסוע,״
 עכשיו לנואייבה. דרומה ■נוסעים
 בלי בדרום, כאן תקועים נשארנו

 המון רחוק.״ הכל לזח. אפשרות
 לנו עוזרים ״לא עוזבים. חבו״ה
ל שבאים הצפוניים אפילו בדיור.

 מבני הטבות יותר מקבלים אילת
מסבירה. היא המקום,״

 כשהיתה פעם, אילת את אהבו הם
כולם. את הכירו כשכולם קטנה.

 העיר עכשיו מישפחה. כמו הרגישו
 מרגישים לא עוזבים. והם גדלה

בבית. כאן
 בביקור להיזכר שלא לי היה קשה

שבו שלושה לפני ביוון שערכתי
 וחברת היווני התיירות מישרד עות.

 עיתונאים קבוצת הזמינו אולימפיק
 ימים כמה של לשהות ישראליים

ב הראשון ביקורי היד, זה ביוון.
 חזקה התרשמותי ולכן זו, ארץ

החם ליחס לב שמתי מייד במיוחד.

ז ------------ אז ------------ מי

ט׳ וונת ס ו ג ר ס

 התיירים, כלפי היוונים של והלבבי
ישראליים. אפילו

 חיא וישראל יוון בין ההשוואה
 והמנטא־ הים־התיכון בלתי־נמנעת.

ההיסטו האתרים העם, של ליות
ב מאוד. דומים ומזג־האוויר ריים
 המחשבה עולה אוטומאטי אופן
 נתונים, אותם ישנם אצלנו ״הרי

 לשישה קרוב יש ביוון למה אז
 פחות ואצלנו בשנה תיירים מיליון

ז וחצי ממיליץ

ה על ברובם חיים יוון תושבי
 ים, בעצם? שם ״ש ומה תיירות.

 טוב, אוכל נקיים, חופים ישמש,
 ואנשים היסטוריים אתרים אוזו,

נחמדים.
ה אותם הדבר. אותו ואצלנו?

 שום־ אילת וכלום. בדיוק. תנאים
 כביכול שבה בתקופה לגמרי. מת

ה התיירות, עונת להתחיל אמורה
רי המלון בתי ריקה, פשוט עיר

 מצליחות בקושי המיסעדות קים,
ה מקטרים, כולם מעמד. להחזיק
 עבודה העיר, את עוזבים צעירים

 מקומות מעט על משתלטת זרה
 והאווירה שיש, הפנויים העבודה
עכורה.

הר בין קטנה השוואה עשיתי
 הרגשתי ובין ביוון, כתיירת גשתי

 לב שמתי ואז באילת. כתיירת
 בדרך־כלל לך עושה כאן שהמלצר

 שאתה מגיש, שהוא גדולה טובה
 שמגיעה עד זמן המון להכות צריך

יק כאן המחירים שלך. ההזמנה
 האוכל פרופורציה, שום בלי רים
 פשוט כשהוא גם טוב, תמיד לא

לגמרי.
 במיסעדת־סועלים ביוון ישבתי

ה בשוק. מיסעדה וזולה, פשוטה
 לא זו ביוונית. כולו היה תפריט

הזמנתי תיירים. מיסעדת היתד.
)56 בעמוד (המשך


