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והמב המצוחצחת הפלדה״ ״ציפור
מכ במקצת, מנתרת מתנועעת, ריקה
 רגש ומתרוממת. לטיסה עצמה שירה
 התגברת הרי לבך, את ממלא נצחון

 אותך מושך לשווא הפיסיקה. חוק על
 אלא אליו, מתקרב אינך הארץ. כדור

 איקארוס הרגשת היתה זו ממנו. מתרחק
 כנפיים לעצמו שהדביק דאדאלוס׳ בן

 ״הקומנדו״ כנפי האוויר. בחלל וריחף
מל העולם מוזר מה אתה. כנפיך הם

 צעצועים אלא רואה אתה אין מעלה,
קו הבתים, צעצוע, :הרכבת בלבד.
זעי שתילים : הברושים קטנטנות, ביות
 דקות דק. ורמז מיניאטורה הכל רים.

 הצבע לנגב. מעל כבר ואנו מעטות
הירק אלא כרגיל, הצהוב, אינו השליט

 שם הנה המרובים. הגשמים בגלל רק,
 שם גוברין־חברון, בית כביש מתפתל

 מבשרות, משלט נקודות פלוג׳ה. כביש
 ;ישראל שומר יישן ולא ינום שלא

בדו אהלי המשמר• על שעומד מי יש
 הערבים אלה — ושם פה זרועים אים

 אין מלמעלה, שבע באר הנה ״שלנו״.
 הצבאי הקברות בית שם הרי ספק,

 וואדי הנה אשל. בית שם והגשר,
מה היורדים המים את המעביר שללה,

לים. חברון רי
 עד. שממון כאן, שולטת השממה

 הקרקע, פני על שטוח צהבהב מרבד
 ביום העולם היה כזה דבר. עליו אין

 טרם כאילו עזוב, שומם, ריק, היוולדו,
 ולהפעיל פניו את לשנות האדם נוצר

 הוד עליהם. וישתלט הטבע כוחות את
 פראות שבו, והרע הטוב עם קדומים

 את מכסה ועבה צהבהב קרום קדמונית,
 מעלה הנה מתחתו? יש מה הכל.

 אלוהים, אל סבוביו עשרים על עקרבים
 מקומו את מפנה הצהבהב צבעים, אילו

נקרא מדוע אתה מבין ופתאום לאדום
אדום. בשם זה ארץ חבל

 מלוד, ההמראה אחר בדיוק דקות 60
אילת. של התעופה בשדה מטוסנו חונה

 ממרומי אתה גם יורד המטוס עם
המציאות. קרקע על החלומות

של ביותר הדרומית הפינה הנה
 אין סוף. ים השני, לים המוצא ארצנו,

 את להסביר כדי במלים, להרבות צורך
גיאו עובדה של העצומה חשיבותה

 על השוכנת קטנה ארץ :זו גרפית
 התח־ ,האסטרטגי ערכו ימים. שני חוף

 נדע אם הוא עצום והמסחרי בורתי
את לקשור נדע אם כהלכה, לנצלו
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 — אילת המדינה. ללב אלינו׳ אילת
 נתן אומר כיצד המחר. של המוסיקה

 יכול אתה — מחר״? יגיעו ב״הם שחם
בארץ, מקום בכל דמך את לשפוך

 ירוקים בצלצלים בו יגדלו שלא עד אך
להעיף יהיה אפשר וורודים, ותינוקות

 על קרחים מדינאים שני ממנו אותך
באילת עמו• הצדק אכן, קפה... כוס
תי עוד ואין ירוקים בצלצלים עוד אין

 שלנו אינה אילת לכן וורודים, נוקות
תהיה ואילת רחוק אינו היום עדיין.
 ״רשות להיות. צריכה שהיא כפי שלנו,
 הזה השם על שהחליטו אלה — הנגב"

 עמק רשות עם בהקבלה בוודאי רצו
 בין הדמיון רב ואכן באמריקה, טנסי
 ברכה. להביא היכולים — מדברות שני

 צ׳יז׳יק, יצחק עומד הנגב רשות בראש
 כדי המרץ, במלוא פעולה נעשית וכאן

 למציאות. אילת על החלום את להפוך
 הצבאי, במסקר בנאומו צ׳יז׳יק מר צדק

 : אילת לכיבוש השנה יום לרגל שנערך
 השממה את להפוך מסוגלים אנחנו רק

פוריה. לקרקע הזאת
 תחבורה : גורמים בשני תלוי הדבר

 להגיע יכול אתה שאין זמן כל ומים.
בשבי קיימת היא אין נקלה על לאילת

 מים, לך שאין זמן וכל למעשה, לנו,
במקום. אנשים ליישב מסוגל אינך

 כך, על עמדתי הקצר סיורי לאחר
שט בשני נעשתה כבר חשובה שעבודה

 והוא תוקן הישן הכביש אלה. חים
 להגיע יכול אתה לשימוש. עתה ראוי

 קילומטר, 237 של מרחק שבע, מבאר
 צורך עוד אין שעות. מעשר בפחות

 עשר לנסוע צורך עוד אין במדבר. ללון
 הדרך את לעשות יכול אתה שעות.
 הטיסה בלבד. אחת שעה של בטיסה
 דקות 68 נמשכה ללוד מאילת בחזרה
 רוח ונשבה בלילה טסנו כי אם בלבד,
 חברת על״, ״אל ראויה חזקה. נגדית
הב על שתעמוד לישראל, אוויר נתיבי
 על חדש, תעופה קו פתיחת על רכה

 שתבצע ״אילתה״, — חברת־בת ייסוד
 אילת חבל פיתוח לשם הטיסות את

 שקנו ״קומנדו״, מטוסי כולו. והנגב
 העולמית המלחמה בימי שם לעצמם
 ביותר, הטוב הדו־מנועי כמטוס השניה
 או מטען קילוגרם 5500 לשאת מסוגל
מו מטען. קילו 4000ו־ נוסעים עשרים

 ישתלמו לא הללו שהטיסות מאליו בן
 לרי־ הפכה לא עוד אילת שעה. לפי

 רחצה. של אפשרויות עוד אין ביארה.
מת אכסון ותנאי מלון בתי עוד אין

 הנייר על שעה לפי קיימים הם אימים,
 באילת השהות מוגבלת לכן בלבד.

 הממשלה משרדי בלבד. אחדות לשעות
 גבוהה רמה על והולכים נבנים כבר

להת אתה יכול ממנה המפרץ, חוף על
ברי מלחמה באנית בעקבה, יפה בונן
בקדח נעשית העבודה שם. העוגנת טית

עצ להטריח נצטרך לא בקרוב תנות.
 נעשה לאילת. לטוס כדי ללוד, מנו
בק אביב• בתל התעופה משדה זאת
 אכן, מחיפה. נוסף קו גם ייפתח רוב

 המעופף״ ל״גמל באמת תהפך ״אילתה״
הנגב... של

לו אני ויכול תהיה׳ תחבורה אכן׳
 כדוגמת שלא יהיו. מים שגם לכם׳ מר
 הביתה, לשוב מהרו אשר חברי רוב

 ואכן האחרון הרגע עד באילת נשארתי
 שמילא צ׳יז׳יק, מר שכרי. על באתי

 הבית בעל תפקיד את מסויים במובן
 ואת המדינה מבקר את לקח והמארח׳

הקי למקום לשעבר, השר בנטוב, מר
 היה כדאי עליהם. נלוויתי ואני דוח

 הבאר, מן לרוויה מים שתינו הטלטול.
 לנקוב ברצוני אין עתה. זה שנקדחה
 אסתפק קובים. על לדבר או מספרים

 מים :עיני במו שראיתי העובדה, בציון
 הוא צעיר בנגב הטיפול בשפע. טובים
 חדשים נמשך האזרחי הפיתוח לימים.
 מה טובות. תוצאותיו אך בלבד׳ מעטים

באי גם לעשו^ז נוכל בערבה׳ שעשינו
בע המקום את אלינו נקשור כך לת•

חזקות. בותות

 קוסם המפרץ אגדי. — המקום יופי
 ממש התחרות קיימת צבעים. בשלל

הממ התועלת לבין לשמו היופי בין
 הרוצה כל המקום. נתברך בה שית,
 יבוא כולו, בעולם במינו מיוחד בנוף

 — בחומר המעונין וכל ספוקו, על
 זה שחבל־ארץ ידוע, שכרו. על יבוא
בעו העשירים הדייג מתחומי אחד הוא
 נחקרה. טרם סוף ים של הדגה לם.
 רבנו, משה דג את בעיקר יודעים אנו

 בשעה משה ידי על לשנים שנחצה
 מספרים, הערבים הים. את שחצה

 חצאי של באפיהם נשמה הפיח שאללה
 שניה... עין להם והוסיף האלה הדגים

 אנו אין המחצב. אל — הדג ומן
 חבל של בחיקו טמון. מה עוד יודעים

 שמקומם שלמה, מכרות אילת. ארץ
 לספר יכולים הזה׳ היום עד לנו ידוע
נחו תחצב ״ומהרריה מעט. לא לנו

 לדעת ועליכם בזכרון׳ מצלצל — שת״
 כשהת־ אפילו מופעלים הנחושת שמכרות

של !אחד אחוז על עולה אינה פוקר,
 אניות בנה ישראל מלך דוד בן מה
 המלך עשה ״ואני : שנאמר כמו כאן

 על אלות, את אשר גבר, בעציון שלמה
 חי־ וישלח אדום. בארץ ים־סוף שפת

יודעי אניות׳ אנשי עבדיו את באני רם

 אופירה ויבואו שלמה. עבדי עם הים
 ועשרים מאות ארבע זהב משם ויקחו

 אכן שלמה״... המלך אל ויביאו ככר
 א׳ במלכים הנאמר את להבין אפשר

 נחשב לא כסף ״אין :כ״א י׳ פרק
 זכה ושלמה למאומה״. שלמה בימי
 בכך יזכה אולי אילת׳ ידי על לכך
יתנגד. שלא בודאי קפלן גוריון. בן גם

 הוא אילת, חלום את לחלום אפשר
 בלבד. אחד פרט אזכיר כדבש. מתוק
 ב- יסתיים סואץ תעלת חברת זכיון
 עורק של גורלו מחדש ייקבע ואז 1968

למצ תוחזר התעלה זה. עולמי תחבורה
 ייפסק, הישיר האנגלי השלטון רים,
 אין אילת. של יומה אז יבוא אולי
 הימים מן ביום תקשר שהיא ספק בלבי

 אחרת נקודה עם או חיפה, מפרץ עם
 תעלה אורך אביב. תל כגון החוף׳ על
קילו 250 על לעלות צריך אינו כזו

 קילומטר. 170 הוא סואץ אורך ; מטר
 כשש הוא הימים שני בגובה ההבדל
שאפ סבורים מומחים אך מטר, מאות

תע ולחפור הקשיים על להתגבר שר
 120כ־ סואץ כתעלת יהיה שרחבה לה,

מטר. 13כ־ ועמקה מטר
 רבים הרי אך נועזים׳ החלחומות

עינינו. לנגד למציאות נהפכו כבר מהם

ע \1פ כ ו
 מפוליסית יותר בטוחה השקעה שאין ותמצא

 קטן נספי במאמץ •אריה• של חיים בטוח
 ־ רע לך יאונה ואם זקנה לימות חוסך אתה

 למשפחתך. במלואו הפוליסיה סכום ישולם
 מתשלום פטורה הבטוח פרסית לכך: לתשוטת

 או •אריה• בטוח לחברת פנה הכנסה. מם
מלאים. פרטים ותקבל לסוכניה
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