
במדינה

חנן ומשפחת קאופמן(מרכז) ניצולים

רחל־ישראלה ותולדת־הצלה מציל
קניונים וממעמקי מלב־ים

 הקצר קיומה משך חייהם את הצילו היחידה
ביחס.

 ו־ נחמדה אשד, ),36( חנן פאולין סיפרה
 בו יום מאותו זכרונותיה על שופעת־חיים,

חייה: את נועז הליקופטר טייס הציל
 לעלות במזנה לאתונה מצרים את ״יצאנו

 האחרונים. הריוני בימי הייתי לישראל. משם
ש אף־על־פי סמירמיס, האניה על עלינו
 בדרך. ללדת עוד עלולה אני כי ידעתי
 בארץ. יוולד הראשון שילדנו מאד רצינו
 שבת, ערב היד, זה לנסיעה, השני ביום
 שלידה טען ד,אניד, רופא הכאבים. החלו

 שלח הוא חיי. את לסכן עלולה באניה
הרא המברק לחיפה. זר, אחר בזה מברקים

 הגיע ההליקופטר בבוקר. ידו על נשלח שון
אחר־הצהריים.״ שלוש בשעה

 על אותי ״השכיבו ליולדת. סל״הצלה
 לנחות. וניסה מעלינו חג והמטוס הסיפון
 שראוי הנוסעים, כל בפחד בו צפו מלמטה

ה י אל מסוכנת בצורה מתקרב הוא כיצד
 היה שאי־אפשר לאחר האניה. של תרנים
 סל־הצלה הטייס הוריד לנחות, פנים בשום

 ירחף שהוא בזמן לתוכו אותי שיכניסו כדי
 זמן, באותו התגברו צירי־הלידה מעלינו.
הייתי, שבו המיוחד המצב בגלל גם כנראה

 יודע אינני ובאמת לבוש וחלקי במראות
 עובדה אבל זאת, לעשות הצליח הוא איך
 בשלום, נחיתה לבצע הצליח 'שהוא היא

אפ כזה שדבר האמין לא שאיש במקום
 מיד החל ההליקופטר עם שבא חובש שרי.
 המטוס. אל אותם והעלה בפצועים לטפל
 אחד חייל חיי אולם יחסית קל פצוע הייתי

 רגליו שתי זו. לפעולה הודות ניצלו לפחות
 ההתפוצצות.״ מן נקטעו חייל אותו של

נס כאשר בשמיכות. טיפס פצוע
ה באולם נתגלו האמנותית התכנית תיימה

 הם. מי ידע לא שאיש צעירים, מספר כנס
 עוררו ולא בשקט העת כל ישבו הבחורים

 את לזהות נתבקשו כאשר לב. תשומת כל
 לקח נוסף זוג־ניצולים כי התברר עצמם,

עליהם. ידע שאיש מבלי ,בערב־ד,יחידה חלק
 בני זערור וציון קאופמן יוסף אלד, היו

 מבצע אחרי יצאו החברים החיילים שני .21,־ד
 שעמדו גדול טיול לקראת לסיור־הכנה סיני

 ערב לפנות בשלום. עבר הסיור לערוך.
 לעומק התחלק ציון, גלש לפתע לחזור. פנו
 עצמי את ״הרגשתי באדמה. שנחבט עד

 שאם הסכם בינינו ״היה ציון. סיפר שבור,״
 להזעיק ילך האחר מאתנו, למי משהו יקרה

)8 בעמוד (המשך

«* , ר ק ו ב  קלה. מהומה היתד, בתזוזה, כ
mi יצאתי לב. שמתי ולא כמעט לתומי אני 
ו הדרך על קל מבט חדשים. סנדלים עם

 — ההורים הוצאתי — רם ושמו צבר *
ומפות. תמונות אלבום + עמודים ו48

ה ארבעת לזכר שהוקםהגלעד
ב: בערבה, פטרה, רוגי

ן האחרון. למסעם יצאו ממנו אשר מקום

 בבית־ התעוררתי הכרתי. את איבדתי ואני
נול כבר כשרחל־ישראלה רמב״ם החולים

 שם על וישראלה אמי שם על רחל שמה דה.
 וחיי.״ חייה את שהצילו ישראל טייסי

 מפרשת וגם הכנס מן התרגשות פחות
 אחרי היה ״זד, אהרון. סגן גילה הצלתו
 לסיור ״יצאנו אהרון, סיפר סיני,״ מבצע

 בשיירה נסענו לאל־עריש׳ מזרחית צפונית
 האבטחה. מן ג׳יפ נסע לפני אבטחה. עם
 בקומנדקר. חיילים מספר עוד עם ישבתי אני

 והועפנו חזקה התפוצצות שמענו פתאום
 על עלה המכונית של האחורי הגלגל באויר.
 התהפך. וד,קומנדקר כפול, פלסטי מוקש

 שני מזלי. היה וזה הנהג ליד ישבתי אני
 במקום.״ נהרגו מאחור שישבו החיילים
 מיד והתקשרנו מכשיר־קשר לנו ״היה

 הופיע אחרי־כן דקות עשר היחידה. עם
 לנחיתה מאוד קשה היה המקום הליקופטר.

לו אותתנו לרדת. יוכל לא שהוא וחששנו

על־מנת מהר, ,
חולם.״ אני שעליהם ״ ז לבצע לי תתן לא ש?*שתי

״כדורי״, החקלאי כית־הספר ת׳, יליד צכר פרגאי, 5ר כי
 קרבי (כושר 1כק/ ושקיבל בחולצתו ,!־ / כפתור לו חסר היה שתמיד

 בעל־פה המכהן לוח את שלמד כך על־ידי הלקוייה, ראייתו למרות )1
 ז המלה. של החדש המובן כמלוא נכר היה - לצנחנים להתקבל ובלבד

 האוחזת האצבע דרף שעבר בדור בו (פגע קלקיליה כפעולת כשנפצע
 לשים איפה לי יהיה לא ״חבל, :אמר רק ה״עוזי") של האחיזה כידית

 ן הודפסו לזכרו, * החודש־׳הוריו שהוציאו כספר הושואין." טבעת את
 ► על רם מספר רם, על מספרים משחבריו יותר אכל חבריו; של דבריהם

 כהיותו רשם אותו הטיולים, מיומן לקוחות הכאות הרשימות עצמו.
רם. של ממסעותיו כמה על מספרות קלקיליה, מבצע אחר כבית־החולים

 ולןזדרר להריגו גזטבר
 יטוגג — ןןאגרן\ז זרן\ז1אן

 גדוד לא ט\ר \זי זחיןן1 שאיטו
א א \\ז\ ו ל \ הארןנן וימלט ו
גרוש. 18 ובידינו מתל־אכיב צאנו

 טרמפ אילת). עד ממתולה מסע (המגמה:
ש השם ברוך כפר־גלעדי. עכו, לחיפה,
מק טובה, ארוחה דודה. שם ישנה לחברי

אי הגענו. לא למתולה אולם ושינה, לחת
 חמש לאחר לכביש, יורדים למחרת לנך׳
 מחליט ואני לטרמפ לחכות לי נמאס דקות

. שהולכים . ל. ג ר  מסכנה נראתה מתולה ב
ה — צפונה וממנה בגלות. כמו בעיני,

 חכה, בכיפתו. הוא מלבין נשגב מה חרמון,
.נתראה עוד חכה, . .

 סיבוב שעשה צבאי בטנדר טרמפ השגנו
 ואנו מדן קלה קפיצה המשקים. כל בין

ש חברה כמה שם פגשנו בתל־אל־קאדי.
 בשד,יה השיא אלה קרים שבמים סיפרו
 שאני כמובן שניות. 17 המים פני תחת

 גבול! היה לא לאשרי שניות. 21 בפנים
 והפסיק כמעט הדם האמת, על להודות אם

בי לזרום
 טרמפ לאחר בחיפה בילינו הלילה את

 ציבורי, בגן ישנו מזדחלת. משא במכונית
 על איכפת? זה למי — ועייפים רעבים
 ללהב. לתל־אביב, מכונה איזו נעצרה הכביש
 הפנים קבלת בשובל. לילה וששון׳ שמחה

 למחרת גן־ציבורי. לא כבר זה משק נעימה:
במ טרמפ תפשנו יותר. מזלנו לנו התמזל

 ניזונו עיני לאילת. סולל־בונוז של כונה
 עין־חוצוב הדרך. כל במשך הפראי בנוף

נג ואילת שעות כמה עוד הטובים. ומימיו
 הגרוש 18 את עקבה. ומשמאלה לנו לתה
 למעלה. וחזרה בים רחיצה גמרנו. שלנו

 עד גבר הקור בחושך. עברנו באר־שבע את
 אחד. לכל דקה שמיכה ולנו נשוא לבלי

 היה תל־אל־קאדי מעין מת. שאני חשבתי
 כל עבר זה ברחובות זאת. לעומת כלב

 נכנסנו למחצה ומתים מהמכונה ירדנו גבול.
 השכם, בבוקר האחורי. בספסל אגד, למלון

 איזה אבל בבית, אנחנו הגג, עד מבסוטים
צעקות.

★ ★ ★
גרביים עד כייף

 טז!\יט\ז טטי לרוך יאאן ל\טי\\1ט
 ארוגז הרי להגון הוגר
 הויהיה ההה ישן, הלומי
ההרוה. ההלט הל הה ל!ןהו

>

 הולך שאני זה הוא בשויץ, לא כנות, ך»
JL* .סנ עם אלא יחף בדיוק לא אמנם יחף

 הראשון המסע את בלעדיהם. ולעתים דלים׳
 אולם נעליים, עם טוב ילד כמו עשיתי שלי

 גם וכן בסנדלים הולך תמיד הייתי בכדורי
 שלנו הטיול את בסביבה. כך מסתובב הייתי

 מנחם רם, של הטוב (חברו מנחם להור־ההר,
 לעשות רצה לא בפטרה) עמו שנפל בן־דויד,

 עם — אני אולם קצת. היסס סנדלים. עם
סנדלים.

 מקומות ישנם אולם אפשר. מקום בכל לא
ב דווקא לאו כך• ללכת תענוג ממש שזה

 זה ירושלים והרי סלעים בין ללכת חולות.
 זה מצוקים לעלות או לרדת אולם טרוף.

 נעליו את הוריד לא מנחם בכלל. האידיאל
 שם ונצחוני מהמכתש ובעליה בנקב־אל־יהוד

 שעליתי הרגשתי פשוט בהור־ההר שלם. היה
 יציב הוא אם זיז כל מרגיש כשאני יחף•

 שטחי מאד שזה או ייתכן שלא דבר לא, ,או
בנעליים.

 ממשטחי גרועה יותר לא שהיא ראיתי
 חבל מאוד לי היה צין. מדבר של החצץ

ה יחף. צועד התחלתי ולכן הסנדלים על
או צעקות עשו בראשם, והמדריכים חברה׳

עזר. לא וזה מכיר אני עצמי את לם
להת מתחילה השעה הגמלים. בגיא פנינו

 שחור מקבל היקר ופרגאי בערך, 10 חמם׳
 ופתאום חולם חולם, לחלום. ומתחיל בעיניים

 נחמדה אחות ואיזה וגידופים צעקות שומע
 תרופות שונא וזלריאן. לתת רוצה מיזרעאל

ל זו שתרופה לי ידוע ועוד אני מושבע
אינסטינק כאבן. חזק ולבי היא הלב חיזוק
ב ומתעורר, חולם ושוב מסרב אני טיבית

 של לאורכו טנדר איזה על מתעורר, אמת
 שמח והוא קפלנסקי יושב ולידי ים־המלח

 שהוא כמו פרגאי ידידנו התברר? מה ועליז.
 (כן, קילוגרם 80 טבעיים, בצבעים נראה

 — טיולים צרור ומאחוריו עצמות) עם
התעלפתי. פשוט כך! בדיוק התעלף•

 את חיפשתי לעלות. לי נתנו לא למצדה
 מסוגל שהיה היחידי האדם היה הוא מנחם.
 איזו עם מצאתי אותו בשקט. אתי לדבר
 באמת מרגולה. טועה אינני ואם אחת נערה
 לא בידיים. אותו תקח שאחת הזמן הגיע
ל ופניתי זה לנער להפריע נעים לי היה

 אוכל. מספיק שאין מיד התברר חברה.
 במכוניות, קצרה סריקה אחר ואני, קפלנסקי

בשר. קופסאות שמונה הבאנו
 ואנו לראשינו מעל השמש כבר בבוקר

 במסדר עומדים החברה כל והנה מתעוררים
 0שגנב! שאלה נובח הטיול, מרכז ומירון,

 f והלך פנה מהטיול, מסולקים הבשר את
 עלינו בודדים וקפלנסקי ואני אחריו. וכולם

 התחיל הטיול לעין־גדי. בדרך המכונות על
 שלנו המכונות על ייגמר. שכך וכנראה צולע
 לקחת. רצו הנהגים לנטוע. לנו היה אסור
ב עלינו מלה. זו ומלה גברים אנו אולם

 כמעט הצופים, של מכונה על השכמה
 הפרודוקטים. על ששמר אחד עם רק ריקה,
 אנחנו קופסה. מציע והוא גובר הרעב בדרך

 — ולקינוח ולחם קופסה עוד מסרבים. לא
כרגיל. הכל מישמיש• קופסת

 החברה אותנו תפסו בעין־גדי׳ בערב,
 שק להם שגנבנו שטענו הצופים מתנועת

 גנבנו. לא באמת הפעם אולם פרודוקטים.
. והנהגים. בחור אותו שזה כנראה

 ומנחם החברה רגע באותו הגיעו למזלי
 המצב את להם הסבירו חברה כמה עוד עם

 אילולי פנים. לשתי משתמעת שאינה בצורה
עצמות. כגל משם יוצא שהייתי כנראה הוא
. .  ואנו עליו קופצים למסמיה. אדיר טרמפ .

 רחבים שהדיהם וואדיות עוברים בדרך.
 במערה, ביקור לסדום. ממשיכים מאוד.
 כמה עד נהדרת תופעה זו — הנקבות בשתי
יש אדיר כוח צורות. לעשות מסוגלים המים

★ ★ ★
ידעה העיר כל

 ין13 חירינן גשש הלך ראש\\
 שבהרגה. לרגבבים- !ובגו

 טיגין, ראן אטור ההראה אך
הארגה. הנגלט גודאה גזיה

צבא
ת ב י ס □ מ ד׳ צו הני
 עיירת־העולים ברחובות ושבים העוברים

 טירטר לראשם מעל בהשתאות. עצרו דימונה
 הישראלי. חיל־האויר של הליקופטר וירד
 העיירה בתי בין תימרן ההליקופטר טייס

 הרחק לא בור, בשדה לנחות שהצליח עד
ה מתא הישוב. של הראשונים מהבתים

ו חיל־האויר מדי לבוש חייל, קפץ טייס
 הזמנה נשא בידיו העיירה. מרכז אל מיהר
 הגברת היתה: הכתובת במעטפה. נתונה

דימונה. חנן׳ פאולין
ש בשבוע הביאו דומות הזמנות כמנין

 לאחד אזרחית, לבושי אורחים מספר עבר
אי חיל־האויר בסים של הנאים האולמות

 יחידת שאירגנה מסיבה זו היתר. שם.
שטייסי לאלה חיל־אויר׳ של הליקופטרים


