
 טוענים המצרים
צושנא  להסיג ל

ם אח ה תי מדו  ע

ה ב א ט י ב נ פ  מ
ם ה לי ח״ או ש  ו

 הישראליות את
 והמוראל הערומות

ם ה ל ע ש ג פ נ

 קפה איבודים שייד׳ מגיש שבו בדווי,
דל. עם שדור

 להשתזף שכדי שאמר, מי .צדק
 סאן־טרופז, עד לטוס צריך לא בעירום
 בדופיד דעליון דחלק את לדסיר אפשר

 ישראל בנות אילת. של דחוליים
 לא דשפלד, מאיזור בעיקר דמגיעות

 דן לשכנים, או לעצמן תשכון עושות
ומפ־ מפתיעד בתופשיות מתערטלות

 כך דיית? כבר באילת נוב, ך*
 60ד־ בשנות לשאול, נדגו

 את גילד ישראל כשעם דמאודרות,
 דצ׳רטרים ואת יוון איי קפריסין,

 אילת נדחקד אז לאירופד. דזולים
 דשתנו דיום זודרד. ודועם לקרן־זווית

 דולכת לחוץ־לארץ דנסיעד דיוצרות.
 דישראלי. של ידו מדישג ומתרתקת

 דדולר ומחיר דדיטלים דמיסים,
 למצוא• מחייבים שחקים, המרקיע

 בחו״ל, לנופש מקומית אלטרנטיבד
 באתרי־הנופש בדק־בית ולערוך

דישראליים.
כללי־דנופש כל על עונד אילת

 לספרד נוסע עמו
ו ולא״ א - ן ו ו  י

 האמיתית הסמבה
ת פ ס א ת  מ

ף ו ח ה ב ב א ט
 מיסעדות ים, שמש, בד יש דמקובלים.
• ספור. אין ובתי־מלון
 לא באיכות, דוגלת שאני מאחר

 ימים שלושד לשהות העדפתי בכמות,
 ולהש־ ,כוכבים חמישה בן כמלון־פאר

 בריביירה .שאני עצמי את ׳רות
 שבמיקרה הצרפתית, או האיטלקית

עברית. דוברי הרבה אליה נקלעו
 שהוא סונסטה, על נפלה הבחירה

 כעשרה השוכן המקומי, הלהיט
 באזור ונמצא העיר ממרכז קילומטרים

 דקל, עצי שבו נווה־מידבר, זהו טאבה.
 בריכת־שחיה עשירה, טרופית צימחיה
ומאהל פרטי חוף־ים צלולים, שמימיה
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סאלון שיזוף, סיכוני שצי הכוללת המפוארת, ביאכטה כמיליונר, אחד

 הנופשים, את לבדר ווידיאו מוסיקה ומערכות ורוד חדר״שינה מהודר,
̂  עשר בשעה מתחיל ״המשוגע' היום הדשנות. מהארוחות ששבעו לאחר
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