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 לבין מועדונים ובעלי ההתאחדות ראשי

 אשר הספורט, רשות ונציגי חברי־הכנסת
החוק. בהכנת עסקו

 החוק להכנת הפעילות בתחילת אמת!
בנו כלשהו חוק שיחוקק התנגדות היתד.

בהכנ מעורבים שיהיו מבלי צלילה, שא
ש היתכן פעילים. מוסמכים צוללים תו

 תתכנן צללו, לא שמעולם אנשים קבוצת
 המיק- באנשי להיוועץ מבלי צלילה חוק
לק לנכון מצאו החוק מתכנני ואכן, ? צוע
 בנושא המיקצוע אנשי של דעותיהם בל
זה.

 שנה מדי המכשיר מועדון־צלילה, כבעל
 לציין אני יכול חדשים, צוללים מאות
הפו המועדונים מרבית לזה. מעבר הרבה

 • אק־ זה. בספורט העוסקים בטיחות למען
 תתקן אכן בעיתונכם תגובתנו שהופעת ווה

זה. מנזק מעט
״סנפיר״, מנהל שלוי, ישי
 תל-אביב בע״מ, צלילה ציוד

מבר אני רזין: גילה של תגובתה •
 ועומדת הכתבה שעוררה הצעקה על כת

 הל" וילי בה. שנכתבה מילה כל מאחרי
ש ומי באילת מועדון־צלילה בעל פרט,
 ״לכל : לי אסר בענף, הבכיר כצוללן מוכר

 הרבה יהיה חוק שבלי ברור הצוללנים
ש חוק לקבל מוכן לא אני טוב. יותר
הצול התיירות. קיום על להשפיע עשוי
ש ואילו חופשיים.״ להיות אוהבים לים א  ן

״הצול :אמר רז, גיורא לצלילה, האיגוד
האגו עם פעולה שיתפו המיסחרייס לים

במשולש בווילה אוכל פינת־
— הכנסת־אורחים

כמשולש בווילה צילומי טפט
המיזרח בתרבות כמקובל —

למ זה בקפדנות, ממלאים בישראל עלים
 של ההמלצות אותן כל את משנה, עלה

 להפוך העומדות מיקצוע ואנשי מומחים
 ה־ של דעותיו לחוק. הקרובים בשבועות

כ בכתבתכם (המצויין מלמד יהודה ד״ר
 כים- מקובלות התקנות) מתקני מבין אחד
 את המשמש ההדרכה ספר כולנו. על עט

 אשר הצלילה, רפואת המועדונים מרבית
 חיל-הים על־ידי סופק שבו החומר מרבית

ב חניך לכל חובה ספר חינו הישראלי,
 מה- הודחו חניכים 37 מזו, יתרה קורם.
הצלי בשלב עוד האחרונה, בעונה 'קורס

 התייחסו שלא משום וזאת בבריכה, לה
הבטיחות. להוראות מספקת ברצינות

 במשך לצלול ללמוד יכול אדם עקרונית,
 צלילה קורם משך בילבד! שעות מספר

לשבו שבוע בין הוא המועדונים במרבית
 עוסק הקורם מחומר 950/ס כאשר עיים,

 צפויות תקלות על ובהתגברות בבטיחות
ובילתי־צפויות.

 ופגעה לאמת, חטאה כתבתכם כי דומני
 רבות, העושים המועדונים בבעלי קשות

והן הצלילה, ספורט ענף פיתוח למען הן

 מתאונות, להימנע רצו הם שגס מכיוון דה
 שהתקנות ברגע נפסק הפעולה שיתוף אך

 הכתבה עזרה אם בהכנסות.״ לפגוע החלו
 אך תחביב, אמנם היא שהצלילה להבין,

 הרי מיקצועית, בצורה בה לעסוק שיש
יעדה. את שהשיגה

ה *דות1 ם1ע ו*ל*וח כ
ה תושבי שבונים הווילות על

במשו (״סביון בכפריהם משולש
).2212 הזה" ״העולם לש״,

 התמונות כל אך ומאלף. מרשים יפה,
 אין למה לווילות. מחוץ צולמו שפירסמתם

 נהגו לא כלום בפנים? שצולמו תמונות
 ד.כנ- מינהג הערביים הווילות בעלי בכם

המיזרח? בתרבות כמקובל סת־אורחים
 תל-אביב ורדי, אורית

 העולם בצוות נהגו הווילות בעלי •1
 הכנסת־אור־ של המסורת מיטב לפי הזה
 ראה — הווילות מתוך תצלומים חים.

תמונות.
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