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בנורווגיה ז״ל לוי ינון
סוחר־סמים לא סד,1הם סוכן לא

 הקורים אסונות על סיסורים ^
\ ן  עושים לא בחו״ל טיול במהלך \ ן

 תוכניות־הטיול את ישנו ולא כלום לי
 מה מטיילים, איך תלוי הכל שלי.

 במהלך לוקחים סיכונים ואיזה עושים
העומ צעירים ואומרים חוזרים הטיול,״

 ארוך לטיול הקרוב בזמן לצאת דים
 במיזרח־הרחוק, או בדרום־אמריקה

מע שכל רב, זמן עליו שחלמו טיול
 היו מהצבא שהשתחררו מאז שיהם

אותו. לממש כדי כסף איסוף לצורך

כמה
יש?

ב ביותר הנפוצה הבדיחה
 הישראלים המטיילים קרב
זאת: היא

 בקטמנדו(נפאל) בעל־מלון
 ״כמה ישראלי:■ מטייל שואל

 בכלל!״ יש ישראלים
 וחצי.״ מיליון ״ארבעה

 בעל־המלון, אומר ״לא!״
 כאן היו וחצי מיליון .,ארבעה

ב יש במה שאלתי במלון,
כלל!"

 ידועות, אינן לרצח שהסיבות אף
 נתון האם השאלה את המיקרה מעלה

 מיוחדות, לסכנות הישראלי המטייל
 מחם־ הישראלים של הטיול צורת האם

 האם סכנות? מזמינה שי־ההרפתקות
 למחלות הטיול, לסכנות מודע המטייל

 למצב הטבע, לפיגעי באיזור, הקיימות
 נלקחים אלה פרטים והאם הפוליטי,
הטיול? בתיכנון בחשבון

 חבורת
הרפתקנים

נמ בתל־אביב סנטר דיזנגוף ^
 למטייל במינה, מיוחדת חנות צאת ס■

 שנים, חמש לפני הוקמה החנות שמה.
ארו־ לטיולים מיוחד ציוד למכור כדי

 בקרב ומיוחד נדיר זן הם הישראלים
 אותם למצוא אפשר בעולם. המטיילים

 הטיול, תאוות הגלובוס. על מקום בכל
 ביר הנידחים למקומות להגיע הרצון

 הבלתי־ עם סכנות, עם להתמודד תר,
מה חלק רק הם והבלתי״שיגרתי, מוכר

 להבין כרי להינתן, שיכולים הסברים
 לישראלים. הזו המיוחדת התופעה את

 להוסיף בוודאי יכולים פסיכולוגים
נוספים. הסברים כמה להם

 לוי ינון בשוודיה נרצח באחרונה
חו בתחילת שיצא ישראלי מטייל ),24(

 בארצות וחצי חודש בן לטיול מאי רש
 הישראלי המטייל אינו לוי סקנדינביה.

 הלוקח הרפתקות, המחפש זה הטיפוסי,
 הבלתי״ את המחפש סיכונים, עצמו על

נודע.
 שהס־ לאיזור קצר לטיול יצא הוא

 בכרטיס־ מצוייד מועטות. בו כנות
 הוא ובכרטיס־רכבות. לארץ חזרה טיסה
 בת־דודתה מתגוררת שם לשוודיה, נסע
 גופתו נמצאה שעבר בשבוע אמו. של

 עדיין לרצח המניע ביער. מוטלת
לא־ברור.

השע העלה בשוודיה צוות־החקירה
 היה לא שהרצח ברור כבר שונות. רות

 הכסף נמצא גופו על שכן שוד, למטרות
 כרטיס־הטיסה הדרכון, ברשותו, שהיה

שמ השערות הועלו וכרטיס־הרכבות.
בס סחר פלילי, רקע על ברצח דובר
 ושיערו לכת שהרחיקו והיו מים,

המוסד. סוכן שהיה משום שנרצח

 בקלסרים, ומעיינים הארץ על יושבים
עבו אפשרויות בודקים מפות, בוחנים

 מוצאים הודעות, משאירים בחו״ל, רה
דו נראים הם המתוכנן. למסע שותפים

מרוש צבא, אחרי צעירים חבר׳ה מים.
בע עובדים החיצונית, בהופעתם לים

מזדמנות. בודות
 השתחררה מרמת־גן )22(וספי ליאת
כקו עבדה מאז שנתיים, לפני מהצבא

לט כסף לחסוך כדי בבית־מלון, פאית
 שנים. חמש לפני עלה הטיול רעיון יול•
 ההינריות, בארצות לטייל מתכננת היא

 ״החיים ובבראזיל. בארגנטינה בצ׳ילה,
 חדש, עולם לחפש רוצה לוחצים. בארץ

אומרת. היא פורקן,״
 והיא חברה, עם לטיול יוצאת ליאת

באיזורים טיול של לסכנות מודעת

 על מידע לתת נידחים, במקומות כים
 בין קשר ליצור מומלצים, מסלולי־טיול

 המתכננים אלה לבין שחזרו מטיילים
לצאת.

 ארוך מטיול שחזרו צעירים שלושה
 מורכב העובדים צוות הרעיון. את הגו

 טיולים, של ״עבר״ בעלי מצעירים כולו
והד יעוץ לתת היכולים ניסיון, בעלי
המ של ״הראש' את להבין וגם רכה,

טיילים.
 להיות מזמן כבר הפסיק המקום

 חב־ למוסד. כבר הפך הוא בלבד, חנות
 רשמים כותבים מטיול, שחוזרים ר׳ה,

נא אלה כל אחריהם. לבאים והמלצות
 המעוניין שכל מיוחדים בקלסרים ספים
בהם. לקרוא יכול

 יותר המקום דומה הצהריים בשעות
צעירים חנות. לסתם מאשר לסיפרייה,

הישר למטייל עולה לדרום־אמריקה
 דולר. 4000־5000 בין הנע סכום אלי
 ,לנסות הוא המטיילים בין ידוע כלל

 שמשך כדי ההוצאות, במינימום ולטייל
 ההוצאה במיזרח־הרחוק יתארך. הטיול

 בד־ דולר. 150 היא לחודש הממוצעת
 גבוהה הממוצעת ההוצאה רום־אמריקה

יותר. קצת
 קלטות
גספדדית

 מלעבוד נמנעים לא ישראלים ^
לק מההכנות חלק הטיול. במשך 1 1

 של כתובות איסוף גם כולל הטיול ראת
 ההוצאה לעבוד. ניתן שבהם מקומות
כרטיסי־ה־ על היא הגדולה הכספית

וברמת־חן בטיבט מנור הילה
ו יותר מסוכן .בארץ

״הת וגניבות. שוד סכנת בעיקר אלה,
אומ היא רשלנות,״ בגלל קורות אונות

 ינון רצח על עצמה. את ומרגיעה רת
שק יודעת שמעה, בקושי בשוודיה לוי
פרטים. יודעת לא משהו. רה

 היא אף ),21(מרקוס דליה גם כמוה
 לדרום־ לגסוע רוצה דליה מרמת־גן.
 לשנה, לפחות לנסוע מתכננת אמריקה,

יברחו. לא הלימודים פתוח, הכול
 ספרדית, לומדות הן הטיול לצורך

לה התושבים, שפת את לדעת רוצות
 השהייה את לחוות יותר, טוב אותם בין

 אר־ נמשכות לטיול ההכנות במחיצתם.
 קריאת וכוללות חודשים בעה־חמישה

גיאו היסטוריה, האיזור, על חומר־רקע
 מסלולי- ,האוכלוסייה מינהגי גרפיה
וכר. מקומות־לינה אפשריים, טיול

או למיזרח־הרחוק שנה של טיול

הזה העולם צפריר, ציון

 כדי פיתרון. נמצא לזה גם אולם טיסה,
 רבים נוסעים מס־הנסיעות את לחסוך

לאתו ומשם מצריים דרך מהמטיילים
 לבנקוק, טיסה על עולים באתונה נה.

 ערביות. ארצות מעל עוברת פעם שלא
 במסלול- הטס לישראלי הסכנה אף על

הסיכון. את נוטלים מעט לא כזה, טיסה
 לד־ נוסעת מעכו )21(אוחיון יעל

 מן לא בלתי־מוגבל. לזמן רום־אמריקה
למ במסעה אחר־כך שתמשיך הנמנע
 עובדת היא יציאתה ער נוספים. קומות

 בצבא. רכשה שאותו מיקצוע כחובשת,
 בחור עם למסע לצאת מתכוונת יעל

 יודעת אינה עדיין היא נוספים. ובחורה
 תלתה כבר היא אבל שותפיה, יהיו מי

 לה ואין לוח־המודעות על אחת מודעה
להצטרף. מעוניינים יהיו שרבים ספק

הבדי־ בגלל רק לבד נוסעת לא ״אני


