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פעמים. מספר אוטומטית נותק והזרם עליהם

 את לסיים שמיהרו המנופאים, אולם •1
 המיכשולים. את לסלק ניגשו לא העבודה,

 את והפעילו מערכת־החשמל את תיקנו הם
 של החוזר הניתוק אף על ההגבהה מנוע

הזרם.
אח באיטיות. נעשית ההגבהה פעולת •

 טריזי להניח יש סנטימטר עשרה כל רי
 אולם המגדל. של גלישה למניעת פלדה
 המנוף הוגבה המנופאים, של חפזונם בשל

 שיוצבו מבלי — מסר כחצי של לגובה
לבטחון! טריזי־הפלדה

 הוא זה, לגובה המגדל הגיע כאשר •י
 להגביהו מנת על להתקדם. וסרב נעצר
 על להתגבר כדי למטה, מעט הורד הלאה

 לרפיון גרם זה דבר תנופה. בעזרת המכשול
בתנופה. שוב נמתח כאשר שנקרע הכבל,
 המגדל לנפילת גרמה הכבל קריעת •

נית ,בנפילתו המגדל נעצר כאשר הפנימי.
ממו המנוף של והכבדה הקצרה הזרוע קה

 גג על נפלה התאוצה, בשל אחיזתה. טות
הפועלים. שלושת את ומחצה ד,בנין ★ ★ ★

ז הרשלנות התבטאה במה
 לא המנוף, בפעולת זה מעין לקול ך*

נש היו אילו אסון אחריו גורר היה
וה הזהירות כללי כל בקפידה מרים ו

המנוף. מפעילי את המחייבים בטיחות,
 כמה שנעשו נראה ראשונית סקירה לפי

ש הבטחון, כללי על פאטאליות עבירות
לאסון. ישירות גרמו
 הפועלים על אוסרות הבטיחות תקנות •

 למנוף מסביב מטר 50 של ברדיוס להמצא
ב הפועלים ניצבו בהילטון הגבהתו. בעת

המגדל. מגוף ספורים מטרים של מרחק
 מותר המנוף, את המרים למנופאי •

 ממנו. מטר כארבעים של במרחק להמצא
 שהתמוטט, העגורן מנופאי סימבול, מורים

 של בתא־ההפעלה זה. כלל על שמר לא
 שנועדו מיוחדים, רמקולים קבועים המנוף

 למגדל מלהתקרב הפועלים את להזהיר
הופעלו. לא שהם נראה ההגבהה. בשעת
 את לבצע יש הבטיחות כללי לפי •

פרו המנוף כשזרועות דק ההגבהה פעולת
 נעשתה בהילטון הבנין. לקו במקביל שות

 מעל נמצאת הקצרה הזרוע כאשר ההגבהה
הבנין.

 שניה. לתאונה גרמה נוספת רשלנות •
 החשמלית, במעלית התאונה אירעה הפעם

 הבטיחות כללי הבנין. קיר אל הצמודה
 המעלית מסילת על מעצור הקמת מחייבים

 היה לא כזה מעצור לעלייתה. המותר בגובה
 נסיון נעשה כאשר הילטון. של במעלית

 איבד המעלית, בעזרת הפצועים את לחלץ
 את להוריד ובמקום עשתונותיו את המפעיל
 מחוסר במהירות. אותה העלה — המעלית

ונת העליון בפיגום המעלית פגעה מעצור
 צורך שהיה כך תמונה), (ראה שם קעה

במדרגות. הפצועים פהורדת
 כללי על עבירה עוד שהיתה נראה •

 להמצא לאיש אסור התקנות לפי הבטיחות.
 ההגבהה. בשעת המגדל שעל בתא׳ההפעלה

 בתא־המגדל אדם נמצא עדויות מספר לפי
 לא בנס שרק דבר ההתמוטטות, בשעת

★ ★ ★נוסף. בקרבן הסתיים
הצזס? הובה מדוע

ם ר  בכך. הסתיימה לא השערורייה ^ו
א *ד,י  האסון שאירע אחרי גם נמשכה \
 עשרות מיהרו התאונה אחרי מיד הקטלני.
ה בפעולות לסייע הסביבה מכל אנשים
 האהל תאטרון שחקן היה מהם אחד הצלה.
המלון. שמול בבנין הגר )28( פז שלמה

 ״אחרי : שאירע מה על שלמה סיפר
 יצאתי צעקות. לפתע שמעתי ארוחת־הצהרים

ש במגרש גדולה מהומה וראיתי למרפסת
 בצעקות. התרוצצו אנשים המלון. לפני

 את ראיתי קרה. שמשהו תיבף הבנתי
שמע הפיגום. בתוך נתקעת המלון מעלית

פצועים!״ ״הרוגים! צעקות: תי
 ורצתי עזרה שם דרושה אולי ״חשבתי

 את עמי לקחתי חובב, צלם בהיותי למלון.
 היתד, שם התאונה, למקום עליתי המצלמה.

 ומגן־דוד־ מכבי־האש אנשי גדולה. מהומה
 היו לעזור, שהתנדבו אחרים ואנשים אדום,

 שאין היתד, הכללית ההרגשה אובדי־עצות.
 מחוץ שכב הפועלים אחד לעשות. מה עוד

 שדרוש והוסבר המנוף למשקלות מתחת
לחלצו.״ כדי מיוחד הרמה ציוד

 הספיק עוד התאונה, ממקום שירד לפני
 סמוכה* ממרפסת תמונות מספר לצלם פז

 המהנדס במדרגות לפתע הופיע כשירד,
 את הבונה אמבק, חברת נציג גילוץ, יהושע
 את ראה הוא הילטון. חברת עבור המלון

 וניסה עליו הסתער פז, שבידי המצלמה
בכוח. ממנו אותה להוציא
ש אדם, מצד מוזרה התנהגות זו היתד,

 שבידי למצלמה ליבו את נותן כזה במצב
 לארגן במקום — לו מוכר שאינו אדם
 ההרוג, לחילוץ ולדאוג ההצלה פעולות את

 הוציא לא פז להריסות. מתחת שכב שעדיין
המהנ למקום הגיע אז מידיו. המצלמה את
 פרי הבנין. ממתכנני אחד פרי, מיכאל דס

 התנהג הוא פאניקה. ואחוז היסטרי היה
 פז על התנפל משהו, להסתיר המנסה כאדם

המצלמה. את להוציא וניסה בחמת־זעם,
 וצרח: באגרופו גילוץ נופף שעה אותה

 הורג שאני או — הפילם את לי ״תן
במקום!״ כאן אותך

 ההרוג אהיה שאני ״פחדתי פז: הודה
 את להוציא שהות ביקש הוא הרביעי.״

מתמה הוא כי שראה פרי, אולם הפילם.
 בפראות ובעט בחולצתו אותו תפס מה,

 משפט־שפיגל, מגיבורי אחד — פרי בבטנו.
 פרס שמעון של האישי כידידו התגלה בו
עליון. שליט עצמו המרגיש כאדם התנהג —

 מכה ופרי זרועו את מכופף כשגילוץ
 הסרט את להם למסור פז שלמה נאלץ בו,

 את לגרש יצאו הסתלקו, השניים שצולם.
 מגיעים שהחלו והצלמים העתונאים שאר

 היכן בשאלה פרי אל פנו כאשר למקום.
 במצח שיקר פז, על־ידי שצולם הסרט

 לפועל הוראה ״נתתי ובחשדנות: נחושה
לים!״ אותו לזרוק
 ניר, והסמל נאגל יוסף פקד כשהוזעק רק

 שהגיעה השוטרים יחידת בראש שעמדו
ה פרי. של בכיסו הסרט נמצא למקום,
 כעבור אותו מסרה הסרט, את תפסה משטרה

 שהצליח הצילומים החוקיים. לבעליו יום
זה. בגליון מופיעים לצלם פז

 עמי־ ובמעברת בקרית־אונו ביד־אליהו,
 שלוש השבוע ביכו פתח־תקווה, שליד שב

 שנספו יקיריהם של מוחם את משפחות
 חשיבות עוד היתד, לא לגביהם בתאונה.
לתאונה. האחראי הוא מי לעובדה
היש למנוע וכדי צבורית, מבחינה אולם

 חייבות בעתיד, אלה מעין מקרים של נותם
 לקבוע בפרשה המטפלות ועדות־החקירה

 רשלנות הילטון באסון היתד, האם ברורות:
 הם מי כזו, רשלנות היתד, אם פושעת?

 האם אחראים, ישנם ואם לה?; האחראים
 212 סעיף לפי לדץ להעמידם מקום יש

ה ״כל האומרת: הפלילי, החוק מפקודת
 מעשה על־ידי אחר אדם של למיתתו גורם

 בפשע, יאשם חוקיים, בלתי אי־מעשה או
 סעיף לפי או עולם.״ למאסר צפוי ויהיה

ל בכוונה שלא הגורם ״כל האומר: 218
 זהירות חוסר מתוך אחר, אדם של מיתתו

 פושעת, רשלנות בהם שאין פחזנות או
שנתיים של למאסר צפוי ויהיה בעוון יאשם

במדינה
)6 מעמוד (המשן
ל האו״ם .על השיב, לי,״ איכפת ״לא
זהר את הפסיק
 ב־ עולים הירדנים ישו. צליכו! •

 שהכרתי. אחר עם כל על הכנסת־אורחים
 שתתבקש מבלי לחנות להיכנס יכול אינך

 ספלי להביא נער שיישלח ומבלי לשבת,
קאווה.
חפי במקום המצופה לקפה הוזמנתי כך
מוס ארבעה בחוץ, ישבנו יריחו. ליד רות

 איני ואני. אחד, יווני־אורתודוכסי למים,
ה בשעות מהם איש עבד לא מדוע יודעת
 הפסקות־הקפה רודפות בירדן אולם בוקר,

ו בדיחות, סיפרו הגברים כל זו. את זו
 באו־ אחמד דודם את מכירה אני אם שאלו
 ל- ,איכשהו השיחה, את הוביל וזה הייו,

היהודים. שינאת
 ישו. צליבת את הזכיר המוסלמים אחד
 לטהר מנסה האקומנית הוועידה כי אמרתי

האורתו הנוצרי זו. מאשמה היהודים את
 יותר. לשמוע ורצה בכך, מעוניין היה דוכסי

 או ירדן, בעתוני נסקר לא שהעניון או
אמר. אותם, קרא שלא

 אנגלית רגע אותו עד שדיברו המוסלמים,
 אוצר־ כבעלי פתאום נתגלו מאד, בסיסית

 הרגו באמת היהודים ״אבל נרחב. מילים
 יטהרו ״אם מהם. אחד התעקש ישו!״ את

 אתמול, של עוול לתקן בא לא זה אותם,
 לא זה אבל היום. של מתיחות להפיג אלא

יצליח!״
 סעדנו ואני עבד אבודים. בתים •
ב המזרחית בעיניו, שהיתר״ במסעדה יחד

 בבדי־פסי־ מצופים קירות בירושלים. יותר
 נמוכים. שרפרפים שולחנות־נחושת, פס,

 אתה אמסטל. בירה ושתינו קבאב אכלנו
 קילומטרים גבי על קילומטרים לנסוע יכול

 גבעות זולת דבר לראות ולא ירדן, בכבישי
 נאת־מידבר, כמו ולפתע חשופות, חומות
 לשתות לך הקורא ססגוני שלט מופיע
אמסטל. בירה

 למד הוא רהוטה. אנגלית דיבר עבד
הו הוא בביירות. האמריקאית באוניברסיטה

 ישראל־ערב, מעניין עייף שהוא בגלוי דה
 של הסדר איזשהו שיושג רוצה היה וכי

 לעניינים לעבור יהיה שאפשר כדי שלום,
אחרים.

 בישראל מסתכלים ״אנחנו אמר, ״ודאי״,
 ישראל ״אבל אמר, חזרה,״ אותה ורוצים
 שהיא בטוח די ואני שנה, 15 מזה קיימת
להתקיים. תוסיף

 בעיר חיינו ואנחנו שופט, היה ״אבי
 שטח זהו שם. חי איש אין כיום החדשה.

ליד שפת־הים, על שני בית לנו היה הפקר. ,ימים.

 הקאהירי בשבועון קאריקטורה קנדי": את הרג הציוני ״הטרור
 אף כעל בן־גוריון, את מראה אחרונה״) (״שעה סאעה״ ״אחר

 את ההורג אוסוואלד, את שמאלו ביד מחזיק מוארד, שטירמרי
אוסוואלד. את ההורג רובינשטיין, ג׳אק את ימינו וביד קנדי,
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רימי עיתונאית
יהודי יש רע, יש אס

עכשיו. בו גר מי תמה אני לעיתים חיפה.
 שלי המשפחה קל. היה זה -בשבילנו

 הפליטים על מרחם אני אבל שוב. הסתדרה
עדיין.״ הסתדרו שלא המיסכנים

 תוך מכאן נצא לא ״אם השחורים. •
 מישל, הסלים חולה,״ אהיה דקות, חמש
 של באולם־הבניסה ישבנו הלבנוני. ידידי
גשם. ביום ביירותי, מלון

?״ ״מדוע
 הצביע הוא !״ שם האלה השחורים ״בגלל

בשבילי.״ רעל ״זד, מיצרי. זוג על
 לא שהייתי הזכרתי פסק. לא הגשם

בישראל. מכבר
והצ אמד, זאת,״ לשמוע להם תתני •אל

 ב־ שישבו בכפיות ערבים שלושה על ביע
 אלה אבל לספר, יכולה את ״לי קירבתנו.

הגזים. אותך,״ להרוג יכולים
שאלתי. רבה?״ כה השינאה ״האמנם
 מישל לא.״ — אצלנו כן. — ״אצלם

 הירבה שהוא עובדה אורתודוכסי, יווני היה
 מדי יותר שקוע היה מזה, חוץ להזכירה.
 במחשבות להרבות שיוכל מכדי בעסקים

ש המחשבה מן חוץ — הישראלים על
 שינאתו העסקים. את מקדם היה השלום

 ול־ שלו ל״שחורים״ בהחלט שמורד, היתד,
קומוניססים.

 קנדי?״ בעניין הלבנונים חשים ״מה
שאלתי.

 ב־ השיב. מאד,״ אותו חיבבנו ״אנחנו
 הס ״אבל לנוצרים. התכוון אנחנו איירו
התחלחל. והוא לא!״

של מ מי הצבאי ה
התורכים מן גדוע

 צעק הבית!״ את תהרסו גוזיתי ״על
 ביתו. גג8 50ה־ בן עאפר עבד־אל מחמד

 אל עלו היססו, לא החמושים השוטרים
 השבורה ידו הזקן. את מעליו והטילו הגג

לה מהם מנעו לא בדם המגואלים ופניו
 כבד, משמר תחת שהעבירוהו, לפני כותו,
בכפר־סבא. החולים לבית

 במלאכתו. להתחיל היה יכול הבולדוזר
 של חיפוים תחת הבית אל התקרב ■ הוא

 שלו הארוכות הפלדה זרועות שוטרים. מאות
 לירות 25.000ו־ החדש ד,בנין בקירות נגחו

באוויר. פרחו
 החל המיבצע אדייב. כשטח בתב

ש כוח כאשר המוקדמות, הבוקר בשעות
 מגינים באלות, חמושים שוטרים, מאות מנה

 טירה. הערבי הכפר אל התקדם חם, ונשק
ש העצומה ההפגנה את שזכרה המשטרה,

 בית הריסת בעת חודשיים, לפני נערכה
 ל־ רב כוח גייסה ),1358 הזה (העולס אחר

בסודיות. שתוכנן מיבצע
 אחד נציג הצטרף המשטרתי הכוח אל
 את שליווה נאמן כתב העיתונות, של בלבד

לצלם הורשה מראשיתה, הסודית הפעולה

1*71 חזח חעולס




