
 ללא שהיה מרום דניהמזוקן
ה שבין החתיך ספק

 לנורות המוראל את איבד לא צוללנים,
 הצלילה שספורט וטען בפרס, זכה שלא

לים, מתחת הנעשה בתיאור הירבה נפלא,

צו ■מיש&תתו כל הצלחלה. לספורט פחתו
 ממש והילדים. וגם האשד. גם עיע&ו, ללת

 !ושום המים, לפני !מתחת היי־מישפחה
■תפחידם. לא מלתעה או תהום

 שאד ישכל אחרי משעה, שתר וכעבור
הש המים, מן יצאו המאוכזבים הצוללנים

 חייב היה צוללן כל מתיחות. לפתע תררה
 על־ הצלילה, לפגי תעודתו :את להפקיד

 יהיה שאפשר פדי לאחריה, לקחתה מנת
 והנה, במצולות. :נעלם לא 'שאיש לוודא
 לא שאיש תעודות 13 נותח־ זמן־מה למשך

 החלו השימחה למרבה אך לקחתן. בא
 לא ואפילו ה״נעדרים״, כל צצים ■אט־אט
הפרסים. חלוקת למעמד איחדו

תר שחברתו דובק, איש נאמן, יהושע
 לעודד מוצחרת במטרה הפרסים, את מה
ב התכבד בישראל, הצלילה ספורט את

חלוקתם.
בעיה
עקרונית

 ה- והדיבורים הידיים לחיצות חרי
 כאן לקוקטייל. הכל התפנו חגיגיים,

!וצל צוללנים — גם־ייחד סולם התערבבו
 הנזרווג־ יבשלל וסקרנים, עיתונאים מים׳

הצפו הקוטב מן שקפצו והשבדיות ןתי
 ישראלי. חורף של לשיזוף אילת לים ני

ווצלילה. אורה היתה ולאילת
ה האירוע הסתיים לא שבכך אלא
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 בדרכו שניקרה מי לכל מלספר חדל לא לתל־אביב, שהחזירו המטוס על הערב
את שהסיר אחרי מייד שקוף יהודה :למטה בתמונה המטמון. מציאת חוויות את

בחלקו. שנפל הטוב במזל כלא־מאמין שלו, חליפת־הצלילה של העליון החלק

ש העובדה והעליז. הרטוב פירסומי
 שלו, יחסי־הציבור ואנשי המיבצע מארגני
 עתונאים תריסרי כשני חשבונם על הטיסו

 עוררה באילת, שבוע סוף לבילוי וצלמים
 התל- העתונאים אגודת ועד חמת את

אביבית.
הת לאילת, הצוללנים ירדו בטרם עוד
 האגודה, של האתיקה ועדת יו״ר בקש
ה בד,טסה אין אם לקבוע פורת, אורי

 פיר־ מבצע לסיקור עתונאים של המונית
 העתו־ באתיקה ■פגיעה משום טהור, סוטי

 בסוגיה לפסוק הספיק לא פורת נאית.
הסתיים. כבר והמיבצע

 להם,״ שטמנו בחכה נתפסו ״העתונאים
 פסול ראו הם האגודה. מראשי כמה קבעו
מה ביקשו לא המיבצע שמארגני בכך

ה את לכסות באילת המקומיים כתבים
 עתונאים מספר אליו הטיסו אלא אירוע,

 באירוע נכחו למשל, כך, מערכת. מכל
 אחרונות ידיעות מערכת מאנשי ארבעה

העיתו את לשחד ניסיון משום בכך ״יש
 העתונ־ אגודת מראשי אחד אמר נות,״
אים.

 האגודה חברי כל הוזמנו מכך כתוצאה
ב לבירור המיבצע את לכסות שהוטסו

 למערכות פנתה האגודה האתיקה. וועדת
 את לפרסם שלא מהן ביקשה העתונים,
 הבקשה איחרה הפעם שגם אלא האירוע.

 כבר האירוע על והידיעות המועד את
בדפוס. הופיעו

 עוד עשוי התמים הפירסומי האירוע
 ■בין עקרוני ויכוח של במרכזו לעמוד

 למסיבת הזמנה האם :זשראל עתונאי
 יחסי־ציבור, מיבצעי במיסגרת קוקטייל,

 ובילוי טיסה אבל שוחד, בבחינת אינה
ה מתת בבחינת היא באילת, שבוע סוף

 הדיווח של באובייקטיביות לפגוע עלולה
1 העתונאי
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 שהצלילה שהוכיח רגל, קטוע צה״ל נכה
ספורטיבית. ברוח ניחנו אס לכולם, טובה
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