
עבש׳ דרום־סיני איזוו מצב ערשר הדיווח המשך

 ״העולם צוות כיקר למצריים, סיגי שארית החזרת לפני יום
 התפרסם כך על הדיווח וכנכיעות. בדי־זהב כאופירה, הזה״

 כמשף ששהתה פוי, רגום ס ענת צ).3(מנ הזה״ ב״העולם
 את וצילמה בסיור אז השתתפה בשארם, מסויימת תקופה

 שניים בליוויית למקום, חזרה השבוע האחרונים. התצלומים
 פלוגה (״פלוני״) אריה :היותר־־ידועים מתושכידלשעבר

 רשמיה את הזה״ ״העולם פירסם שעכר בשבוע של. ואלפס
ה — רשמיה על שלה הדיווח להלן בשארם־אל־שייח׳.

ונואייבה. דהב על — והסובייקטיבי'ם אובייקטיביים
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 צעירים של קבוצה הגיעה ב דה
 תמיכה קיבלו הם מקריית־מלאכי.

 עצלים. היו אבל הדרך, אורך לכל
 לגן לההפך היה שיכול המקום,

 בצורה הוזנח ומיכרה־זהב, פורח
עוב לא החקלאות שיטחי פושעת.

 מינימום על הוחזק כפר־הנופש דו,
 שצריך הקיוסק, גם וכך מאמץ של

 על למתארחים שירותים לתת היה
החוף.

ה של האובייקטיביים התנאים
 של אחד בצד אידיאליים. מקום

 ומיפרץ חולי חוף ישנו המיפרץ
ש וסככות דקלים עם סגור, קטן

 ישנו השני בצד במקום. הוקמו
שמו היו משגע. אלמוגים ריף
 על במקום, שחיתויות על עות

 גניבת ועל התושבים בין מריבות
ה את לשקם מאמץ כל כספים.

 לתיירים היחס הועיל. לא מקום
 לא העדיפו ואנשים מעליב, היה

 המושב לחברי בכלל. לשם לבוא
 הנוחיות, כל עם חדשים בתים נבנו
 בית- ,סופרמרקט ובו מיסחרי מרכז
הציוד. כל עם גדול ספר

 הוחלט הפינוי. לפני כשנתיים
 את ולהעביר •המושב, את לפרק
היהודית. הסוכנות לידי המקום ניהול

הגונש נבו
התושבים מטופלת. גינה

עכ נראה שהוא כפי
 נקיים, שבילים שיו.

מגדלים המקום של החדשים

 מקהיר הדברים שהובלת כיוון לסלט, ירקות
 נ<ו השבילים בצירי תכופות. לעיתים נעשית ואינה
ני החדרים כל עברית. כתובים שלטים עדיין

ועכשיו או
שרידי ומזוהם,

 לפני יומיים דהב חוף מימין
 נטוש היה החוף סיני. פינוי

השלט על מקום. בכל התגלגלו רהיטים

 או רחצה מקום :וערבית אנגלית בעברית, אזהרה
 הקטנ האותיות את וכן בעברית, הכתובת את מחקו

לחלו נקי החוף דהב. בחוף המקום אותו למעלה:

 לפני אולם אמנם, עזבו, התושבים
 חלקר כל להשחית טרחו שעזבו,

 נעקרו מזגני־האוויר במקום. טובד.
 הוצאו אריחי־החרסינה מהקירות,

 בבית נופצו. זכוכיות מהאמבטיות,
וספ דלתות נשברו המקומי הספר

על מקומם את מצאו רבים רים

אחר. זבל עם ביחד הריצפה
 הזה, במצב וחיכה, נסגר המושב

שבי זוכרת אני המצרים. לבוא
 צוות עם יחד כצלמת, שם קרתי

הפינוי(ה לפני יומיים הזה, העולם
ל בושה וחשתי )2328 הזה עולם
באופי־ הזמן, באותו המצב. מראה

 יסודי בניקוי אנשים עסקו רה,
 את שמסרו לפני דירותיהם

למצרים. מפתהות
לז שוב כשהגעתי הפעם,

פ המקום עיני. אורו
 בכפר־הנופש הגינה מבריק.
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 מנהל אמר מפץ,״ לא ני <<
 ״מדוע בדהב, כפר־הנופש //יי

 רע. כך כל שם הזה למקום יש
 מחדש.״ הכל לבנות צריך אני

 שהמקום לו, להסביר ניסינו
 היד. לא זה אבל. הלך. לא פשוט

פשוט. כל־כך
תבו נבגד, המושב  מיש־ בכספי ב

 שהליברלים בתקופה רד־התיירות,
ל־ המישרד. את ד,חדקו העצמאיים
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