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סריגה בדברי
 היתה בהם הזמנים עברו

 על המקפידה הישראלית,
 את קונה אופנתי, לבוש
 והג׳רסי הסריגה בגדי
לעו היום, בחו״ל. שלה

 התיירות מרבות זאת, מת
ב אלה מוצרים לקנות
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 ממליצות כך כל רבות
 אופנתיים סריגה בגדי על
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במדינה
)10 מעמוד (המשך

 הסביר: הנאום, אתרי פרטית, בשיחה
 יורים. של ספרו על פעם לא דיברתי ״כבר
 אבל בחריפות. נגדו דיברתי מיקרה בכל

 שפרמינג׳ר לי אמרו יכולתי. לא פשוט הערב
 אי- הזה. הנשף עריכת את שאיפשר הוא

 הסרט.״ את או הספר את להשמיץ אפשר
ה כל לגמרי. פרטית הסתייגות זו היתד.

 כנציגיו במיאמי שישבו האתרים, ישראליים
 כל את נתנו אחר, או זה לאומי מוסד של

 שזהו ידעו הם לאכסודוס. האפשרי הגיבוי
הגוש את לו לתת היססו ולא זהב, מיכרה
המדינה. של ביותר הרשמית פנקה

 הופיע לא הוא פרסי שמעון עם ומה
 עסוק ה־ה שלצערם הודיעו, המארגנים בנשף.

לבון. בפרשת כן. פרשה. איזו בגלל בתל-אביב,

מופת אנשי
ת ע דו׳ ב דו מי סי ב ת

 לפתח מסביב הצטופפה הכבאים קבוצת
 ביום ביפו, הסקוטית הכנסיה שבחצר הבאר
למ אנשיה הפסיקו לפתע האחרון. שישי
 ממנו מטרים 25ש־ הארוך, החבל את שוך
 עוד נשאר הבאר בפנים בחוץ. היו כבר
 קשור היה בקצהו מטר. חמישה באורך חבל
 ),28( ורדי צבי הכבאים סמל זה היה אדם.

 מסכת- פניו כשעל חמצן, מיכלי עמום
מיוחדת. נשימה
לקר ורדי השתלשל לכן קודם קלה שעה

 ערבי פועל משם להעלות כדי הבאר קעית
 לבאר. במיקרה בנפלו מותו את שמצא זקן
 ורדי: את והרתיעו לא הבאר של המטרים 30

במב ומנוסה בקי היה גבה־הקומה הסמל
כאלה. צעים

 ההצלה־ תכונת את ורדי צבי ירש למעשה
 עם נמנה יונה ).58( יונה מאביו, מבורות

 הכבאים גדוד את שייסדו החלוצים עשרת
 בורות חופר היד, הוא בתל־אביב. הראשון

 התמוטט ,1926ב־ כאשר, מיקצועו. לפי
 תחתיו וקבר נחלת־בינימין ברחוב בניין
 בפעולות ורדי יונה השתתף אנשים, שני

 הכבאים גדוד נוסד בעיקבותיהם ההצלה,
 משום הגדוד את עזב יונה התל־אביבי.

 שחזר אימת כל אולם בחדרה. לעבוד שעבר
למבצעי־הצלה. נקרא היה לתופשה,
ייחי־ אף על לחילוץ. מומחה חלוץ

 לכבאות ורדי צבי הגיע המשפחתי, סו
בפ ונפצע בהגנה קשר היד, הוא במקרה.

 התנדב לצד,״ל המדינה. קום לפני עוד עולה
 משמשת הגבוהה כשקומתו ,15 בן בהיותו

 צנחן. היה הוא האמיתי. לגילו כיסוי לו
 אנשי עם נמנה שוטר, הפך משהשתחרר

 ראש־המנד בית על ששמרו הקבוע המשמר
בתל־אביב. שלה

 צבי שמע בביתו, כששהה אחד, יום
השכ מבני אחד כי התברר מהחצר. צעקות

 במחבואים, שיחק אשר חמש, בן ילד נים,
 ושוטרים כבאים שבחצר. לבור־ביוב נפל

 העז לא איש אולם לבור, מסביב הצטופפו
 נמצאה הבור בקרקעית כי — לתוכו לרדת
 הילד. טבע בתוכו רפש, של עבה שכבה

 עצמו, את לקשור מבלי היסס: לא צבי
 הילד את והוציא למטה בחבל השתלשל

 הילד לפיו. עד הגיע הרפש בה בשנייה
 במציל יום מאותו זכה הכבאים וגדוד ניצל

מבורות. לחילוץ למומחה הפד הוא נלהב.
 קפיצות־ שהדגים שעה שנים, מספר לפני
מה צבי קפץ הפועל, הוועד מבית ראח־ה
 למטה הכבאים רשת. לתוך החמישית קומה

 ושבר נשמט וצבי ברשת טוב די אחזו לא
 אולם — בגבס שכב שנה חצי גבו. את

 יותר ״אני כמציל. עבודתו את לעזוב סירב
 למשפחתו אמר רוטשילדים,״ מעשרה עשיר

 אחר, למיקצוע לעבור אותו לשכנע שניסתה
 אנשים.״ חיי צובר ואני כסף צוברים ״הם

 נשא אחות, הכיר בבית־החולים, בשכבו
 עופר, בנו, את לו ילדה היא לאש־,. אותה
 זכה האחרון בשבוע רק ארבע. בן כיום
 הוריו, בבית חדר, בת דירה להשיג צבי

 לחגוג ועמד אותה שיפץ הוא בתל־אביב.
 הולדתה יום ואת חנוכת־הבית את בשבת

זה. למעמד והגיע לא הוא אשתו. של
ה מתוך אותו שמשכו חבריו, הכבאים,

 אותו שמעו האם לפתע• עצרו ביפו, בור
סחר לי יש ״הפסיקו, הבור: מתוך צועק

 לראות כדי הבור לתוך כשהציצו חורת!״
 מחריד: מחזה לעיניהם התגלה אירע מה

 ד,ירפו ידיו הכרתו. את כנראה איבד צבי
 אותו משכו גבו שעל המיכלים מהחבל.

 כרוך שהיה החבל נשמט ובנפלו, אחורנית
 צבי צנח בזעקת״אימים למתניו. מסביב

 גווית ליד השתרעה וגוויתו הבור, לקרקעית
להעלות. עמד אותו הערבי,

 מסכת פניו על היתד, העת שכל למרות כי
שבתחתית המרעילים הגאזים חדרו חמצן,

מיימוני מרפד קורכן
בצוותא רעל־ריסום

למותו. והביאו עילפוהו, גופו אל הבאר

תעלומות
ל ל ג ה ב ב ה א
 שבחבל זוהר מושב של השקטים תושביו

 של הראשי ברחוב מבתיהם. הובהלו לכיש
בטרק כמטורף מיימוני עמוס נהג המושב

 פסק לא הוא ביתו. לכיוון הגדול טור
 אחותי נפלה! אחותי ״אחותי! מלצרוח.
 למרכז שרצו מיימוני, משפתח בני שתתה!״
 בת מרסל היחידה, בתם את מצאו המושב,

 מתפתלת הבתים, באחד מוטלת וחצי 14ה־
הבטן!״ בפנים לי ״בוער ובוכה: בכאבים

 לבית־החולים העבירה שהוזעק, אמבולנס
 קרה מה לברר עמום האח ניסה בדרך קפלן.

 היה: מפיה להוציא שהצליח מה כל לה.
אמא!״ על תשמור בפנים! לי ״בוער

 הצעירה. את להציל יכלו לא הרופאים
 שתתה כי קבעה הבדיקה מתה. היא למחרת,

חומר־ריסוס.
 במחנה דומה מיקרה אירע ערב באותו

 פיטוסי, מיכאל מהמושב. הרחק צבאי,
חז בכאבי־בטן נתקף זוהר, ממושב חייל
 סיפרו במושב לבית־החולים. והועבר קים
 נשאר הוא כי נודע למחרת מת. הוא כי

להתאבד. נוספות פעמיים ניסה בחיים,
 מרסל את ליוו הסביבה מתושבי מאות

 מנהלת גובר, רבקה לבית־העלמין. הנאה
מבית במיוחד יצאה האזורי, בית־הספר

 יום באותו בלווייה. להשתתף כדי ר,חולים
 מיכאל כולו: הסיפור את כולם כבר ידעו גם

 יהושע, רעותו. את איש אהבו ומרסל
 להינשא לה להתיר סירב מרסל, של אביה
 החליטו ׳הנאהבים ושני צעיר! כה בגיל

יחדיו. להתאבד
 האשימו כולם לאוזן. מפה עבר הסיפור

 לשאול טרח לא איש בתו. במות האב את
 יהושע כי שבפיו. הגירסה על האב את

 לפני מתונים משפחתו עם שעלה מיימוני,
 משפחתי קיבוץ בזוהר הקים אחדות, שנים

 מזכירה, מרסל שימשה בו ועשיר, משגשג
 האומללה האהבה על דבר וחצי דבר ידע לא

להת־ רוצה שהיא אמרה לא ״מרסל הזאת.

ואשתו ורדי כבאי
החמישית מהקומה קפיצה
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