
 ילדיו את המצלם כל
 שהוא מאחר לילדיו, דואג

 ילדותם זכרונות את מנציח
 היפה הזמן הוא החורף היפים!

ה כל לצלום! ביותר והטוב
מצל חייו! את מעשיר מצלם,

הדפסה, פתוח, ואביזרים. מות
העתקת־מסמכים הגדלה,

אבד? למי

מצא? מי
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הכבאים. בעבודת מהסיכון חלק נמנעת, בלתי
 הסופיות מסקנותיו נמסרו כאשר השבוע,

 הגוויה את שניתח הפאתולוגי המכון של
הת האבדה, עם והשלימה כמעט והמשפחה

 המציאות מחוייב היד, לא האסון כי ברר
מרשלנות. כתוצאה נבע הוא וכי

 התעלף ורדי צבי כי עוד, ספק היה לא
 מהפתח, מטרים חמישה בחבל, תלוי בהיותו

 שעלו המרעילים הגאזים מהשפעת כתוצאה
 מדוע היתד,: השאלה אולם הבאר. מתוך
ההתעלסות? בשעת מהחבל נשמט

 ורדי צבי פשוטה: תשובה זו לשאלה
 מטר 30כ־ שעמקו בור לתוך השתלשל

 חגורת' בעזרת ולא פשוט, כבאים בחבל
 לגביהם זה, מעין למקרים המיועדת בטיחות

זו. בחגורה שימוש המחייבת תקנה קיימת
 חגורת־ יש בתל־אביב הכבאים בסניף
 את המחזיקה זו, חגורה מתאימה. בטיחות

 את מאפשרת אינה הכבאי, של גופו כל
 מאבד שהוא במיקרה גם מהחבל שיחרורו

 ורדי השתמש לא איפה, מדוע, הכרתו. את
הבטוחה? בחגורת־הכבאים

 הידיעה כשהתקבלה מיותרת. בהילות
 גווית את להוציא שירד בכבאי צורך שיש

 הוא מת• הקורבן כי לכל ברור היר, הערבי,
 זרקורי־ד,משטרה כיומיים. בבור מונח היה

 לספק מקום הותירו לא הבור, את שהאירו
ה את לתכנן היה אפשר נהרג. הוא כי

 היא זאת, לעומת וביסודיות. בשקט ירידה
בבהילות. תוכננה

 כאשר כי מספרים, ורדי של הכבאים חבריו
 חגורת״ את עימו לקחת עמד לבור, הוזעק

 בתערוכת־ תלויה היתר, החגורה הבטיחות.
 בתל■ מכבי־האש בבית הנערכת הבטיחות,

 בתל■ הכבאים גדוד מפקד שסגן כיוון אביב.
 האיץ במקום, נוכח שהיה אנקורי, אביב,

החגורה. ללא לבור ורדי ירד למהר, בו
 עימו יחד לבד. למקום יצא לא ורדי

 והוא פופקין, זאב קצין־ד,כבאים גם היה
בדחי לבור לרדת ההוראה את לורדי שנתן
אסור להוראות, בהתאם פשוט. בחבל פות,

 בלי זוגות ואפילו משלה, קטנות עולים
יותר. גדולות בדירות, זכו ילדים,

 התלוננה ממני,״ יותר שיקבלו ״למה
 ״הם הצפון־אפריקאיים. שכניה באוזני פאני

 לבוא בשביל שלנו, המשפחה כמו. סבלו לא
 סבל. מרוב בדרך, מת הגדול בני לישראל.

 חודשים לשלושה והכניסו תפשו בעלי את
 שלהם למה ממני? יותר סבל מי לבית־סוהר.

ממארוקו?״ שאנחנו זה בגלל רק יותר? יתנו
 תקבל כי לפאני הבטיחה אומנם הסוכנות

 אולם שיכון. באותו יותר, מרווחת דירה
 כיצד כלות בעיניים האשד, ראתה בינתיים

סביבה. הדירות רוב מתמלאות
 בשבילנו,״ יישאר לא קצת. עוד נחכה ״אם
בש הגדולים. לבניה אחד יום פאני אמרה

מטל כל את המשפחה גררה ובסודיות קט
 גדולה לדירה פרצה הראשונה, לקומה טליה

בית. באותו וריקה
 שהגיעו עד שימחתם. נמשכה ימים שבוע
 הזעיקו אלה הדירה• הועדה להם הדיירים

המשטרה. את
 הועברו הם קשה. נלחמו וילדיה פאני

הו שם גן, ברמת המשטרה לתחנת בכוח
 טביעת למסור ■ ונאלצו שעות מספר י חזקו

 העבירו בתחנה, כלואים בעודם אצבעות.
 וענקין משפחת תפצי את עמידר פועלי
הקטנה. לדירה השנייה, לקומה חזרה

 המיבצע כישלון עם מיד השלימה פאני
ברי בלית שוב, לסמוך החליטה היא שלה.

 דבר אולם אנשי־הסוכנות. דיברת על רה,
 ההתנהגות את לשכוח: יכולה אינה אחד

 זה על לי ״יש השוטרים. של האכזרית
 גם ממרוקו. רק ״לא מכריזה, היא עדים,״

אשכנזים.״

שפט מ
ל ר א■1ת ע צ ק

ל מוכן )27( בוזגלו ארמנד היה הפעם
 שלו החברים כל גם לבית־הסוהר. לכת

 כאשר לו. ילך לא כבר זה שיותר לו אמרו
בנימין הסבר, נעים השופט אותו שאל

הישנה כדירה ועקנין משפחת
יעידו אשכנזים אפילו

 זו, מעין הוראה לורדי .לתת לפופקין היה
 מונחת בבור כי היה כשברור עוד ומה
 בעבר, דומים במקרים הי. אדם ולא גוויה
 באמצעות בורות מתוך גוויות להוציא נהגו
חיי־אדם. סיכנו ולא ווים,

 קיימת היתד, אכן כי אלו הוכחות למרות
 ועדת־ שום היום עד הוקמה לא רשלנות,

 שמסקנותיה האסון, פרטי לבירור חקירה
בעתיד. דומים אסונות למנוע עשויות

לים1ע
ב ר ק ל ה ה ע ר די ה

בשי החדש, הבניין את הקיפו השוטרים
 דלת את פרצו מהם כמד, העולים. כון

 עשרות חזו הבאות בדקות הראשונה. הקופה
במ שהתאספו נווה־יהושע, שיכון מתושבי

 וענקין פאני בין בלתי־שקול בקרב קום,
 התקיפים. השוטרים לבין ילדיה ושבעת
 אנשי- הצליחו- בסיומו, קצר. היה המאבק

 פאני של וברגליהם בידיהם לאחוז המשטרה
הניידות. תוך אל ולהשליכם — וילדיה
 משפחת של הרווחה שבוע הסתיים בכך
החלי ),33( פאני כאשר החל הוא וענקין.

 פקידי של בדבריהם לבטוח אין כי טה
בי המטופלת לאם הבטיחו אשר הסוכנות,

 הקטנטן ממעונה גדולה דירה רבים, כה לדים
 קיבלה אותו בלבד, וחצי חדר בעל הנוכחי,
משפחות כי לב שמה פאני ארצה. בבואה

 לאחר לזכותו, לומר לי יש מד. קורנגולד,
 ידידתו, מבית תכשיטים בגניבת שהודה
 לבסוף ענה להגיד.״ מה לי ״אין שתק.

בשמן. המשוח השיער בעל בוזגלו,
 שוטר. להזעיק מהשמש ביקש קורנגולד

 הבל,״ בשביל אותו ידפוק כבר הוא ״הפעם
ה בירכתי הנידון, מידידי מישהו לחש

 ברוח ויתר. לא עדיין קורנגולד אך אולם.
 לו שיאפשר דבר־מה למצוא ביקש טובה
הצעיר. של בעונשו להקל
 גליון הקלים. הדברים מן זה היה לא

 נכנע לבסוף וגדוש. מלא היה ההרשעות
 הפעם שזו מבטיח באמת ״אני בוזגלו•

 שנם.״ לי תנו רק האחרונה.
 וקרא חמור במבט אותו מדד קורנגולד

שנ למאסר אותך דן ״אני גזר־הדין: את
 קם.. יקואלי, אריה המשטרה, סמל תיים.״
 אך במגלו. של כתפו על ידו. והניח
 למשך תנאי, ״על השופט: הוסיף לפתע
 מאוד.״ לך והזהר שנים. שלוש

 התישב, יקואלי הקלה. מרוב צחק הקהל
 ה־, התנצל נמלכתי׳״ לי, ״תסלח במבוכה•

הסמל. בפני שופט
 על ויתר לא הוא כעס. יקואלי הסמל

 אדם, במסדרון מיד לו זימן המזל כבודו.
 לו. מלהחזיר משתמט במגלו כי שהתלונן

 שיצא במגלת אל מיהר יקואלי ישן, חוב
 הצפונית . לנפה אותו הוביל מבית־המשפט,

ולחקירה. למעצר — הסמוכה
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