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פני תשלום ללא חופשהד

סייר לא ששמעון למוות זאת אמרה,

 עדן שמעון עס שבאה הצעירונת, אורזולה
אותי,״ משגעת ״ישראל בארץ. קצר לביקור

אירית. בתו את לבקר אותה לקח אלא בארץ עמה

עיחס ן
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 האמריקאי הירחון על־ידי נתגלתה אורדולה
יר־ עבור בעבר שהתפשטה אחרי פנטהאוז

זו. תמונות סידרת לצלם כדי לארצות־הברית במיוחד אותה הטיסו הם

הצרפ ארוסתו איליין
 על לוותר הסכימה תית

חופשה. לו ולתת שנקבע, הנישואים מועד

 כבר ברלין של החכרה בשות ד ן*
והו מפוארות שמלות לעצמן תפרו

 מהכספת, שלהן היהלומים תכשיטי את ציאו
 שתיכנן החתונה במסיבת אותם לענוד כדי

 ישראל, מתוצרת הניצחי השובב והבטיח
 את תירגלד. כבר התיזמורת עדן. שימעון
 הצרם- עורכת־הדין הכלה, החתונה. מארש

 המירה כבר דה־פירסטנברג, איליין תיה
 ואילו בברלין. בדירה בפאריס דירתה את

 האחרון, ברגע ממש החליט, המיועד החתן
מהעתי חופשה־ללא־תשלום לו שמגיעה

אשתו. להיות רה
 שנסיון והיא, כלתו, עם שיחה חטף הוא
 את לו לאשר החליטה עשיר, שלה החיים

 בהזדמנות רב. זמן חיכה לא עדן החופשה.
 ב- החל דרכו על שנקרתה הראשונה
גר צעירה עם קצרצרה אהבה הרפתקת

 לא החטוב שגופה דוגמגיודעירום, מניה,
 אף הגיע אלא גרמניים, עיתונים פאר רק
 ה- פנטהאוז. האמריקאי העירום ירחון עד

 אור- של מתמונותיה התלהבו כה יאנקים
 החתיכה את והטיסו שטרחו בוכפלד, זולה
צילומים. לסידרת לאמריקה, 17ה־ בת

 הירחון עמודי את מקשטת היא עתה
 בברלין, השבועונים דפי את האמריקאי,

ש הניצחי, נעד־השעשועים את וכמובן,
ל מחתיכה מלהתרוצץ התעייף לא עדיין

עדן. שמעון הוא הלוא חתיכה,
 קשר על מיודעיו כל שומרים בישראל

 הבת הממתינה, הארוסה בעניין שתיקה של
שוב אומרים לא?״ למה ״שיהנה, והנכד.

 דיזנגוף רחוב את המקשטים כמוהו, בים
 ובכישרונו בעדן מקנאים וקצת בתל־אביב

 צעירה חתיכה פעם, מדי ברישתו, לדוג
ומפוארת.
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 הם כי נאמר ואף המדריך. עם בקשר־עין
 מזה, זה מגע־יד של בטווח להיות חייבים

באמצע. כשמדריך
 תעודת קיבל ג׳ונם, פרנקלין המדריך

 כחצי רק ספורט, אקווה במועדון צולל
האסון. לפני שנה

ש שקד, אריה מומחה־הצלילה בעדות
 יתכן שלא נאמר אילת, במישטרת נמסרה

 אחרי מטרים, 30 של לעומק ירד שתלמיד
 כי טען, הוא בלבד. הדרכה ימי חמישה
 של חודש אחרי רק יורדים זה לעומק
 שעתיים לפחות של אינטנסיבית, צלילה

 נבדק שהחניך אחרי רק אז, וגם יום. מדי
 ושיש לחלוטין, תקינה שבריאותו ונמצא

במיבג טוב כושר־התמצאות לו
 הכשרתו כי בעדותו, הוסיף שקד אריה

בקרי עומדת איננה ג׳ונס, המדריך של
 בעל להיות צריך מדריך המקובל. טריון

 שוטפת, בצלילה שנתיים לפחות של ותק
ש כדי מטר, 50—60 של לעומק שתגיע

 להתגבר מספיק ומנוסה מאומן יהיה
״מד שקד, אומר ״לדעתי״, תקלות. על

 להיות צריך היה ג׳ונס, פרנקלין כמו ריך
ממנו.״ בכיר במדריך מלווה

נוס פרטים התבררו המישטרה בחקירת
ה חייב המקובלים הנוהגים פי על פים.

כו של במצב מכונית להחזיק מועדון
הס לעוזי שקרתה בתאונה תמידית. ננות
 וכלל. כלל היתה לא כזו שמכונית תבר

 העידה במקום,״ שעברה מכונית ״הזעקתי
 שקעה ״הו המועדון. פקידת ג׳ונס, דפנה

בחול.״
 לו־ מרדכי המועדון, טכנאי של בעדותו

 בלו־ שלושה לקח ״המדריך נאמר: ריא,
ה אטמוספירות, 110 עם האחד ני־אוויר.

ה אטמוספירות. 185 עם האחרים שניים

רז איגוד ראש יושב
מספיקות תקנות

אטמוס 185 שבו בבלון השתמש מדריך
 לחניכים. נמסרו האחרים והשניים פירות
 עם צלילה מחייב בעולם, המקובל הנוהג
אוויר.״ אטמוספירות 200 המכיל בלון

סכנת_________
הביטחון־העצמי

 את המישטרה שקלה האסון הרי ^
 עד המועדון, את לסגור האפשרות <■

 אילת עיריית בהתערבות הבירור. לגמר
״המוע המועדון. את לסגור שלא הוחלט

 טענה לתיירים,״ משיכה גורם הוא דון
הופ הזה המסויים המיקרה חקירת העירייה.

 מילחמת אחרי שחל החנינה חוק בשל סקה
ששת־הימים.
 ,1970 בשנת נאמר המועדון בפירסומי

 המועדון, קיום של שנים חמש ״במשך
!״אחת תקלה ולו אירעה לא

לפעילות ההתאחדות רכז רז, גיורא
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