
שונות שד רניבו״ן
 מ־ התקיימו המקומי, השלטון מנגנון של

 כמעט בהם ועסקו אזרחים, של תרומותיהם
מתנדבים־ללא־שכר. ורק אך

הכב לשרותי ממש של מעמד באין •
 ממש, של סמכויות גם להם ניתנו לא אות,

 נגד המלחמה של ביותר החשוב בשטח
ב שריפות. למניעת התיכנון שלב — אש

ה עירוני, חוק־עזר אין בארץ מקום שום
 ב־ לכבאות מומחה של השתתפותו מחייב

ועדת־בניין־ערים.
המחיי תקנה, התקין לא הפנים שר #

 הכיבוי, שרותי נציג של אישורו קבלת בת
מקו לרשות המוגשת תוכנית־בנייה לכל

מית.
בתי־ כגון מעטים, מקומות כמה רק

 את להגיש חויבו ובתי־חרושת, קולנוע
גם אולם מכבי־האש. לאישור תוכניותיהם

 נסתיעו האחרונים הניצולים
^11#  לצורך נקשר אשד בחבל ^

 שטפסו מתנדבים על־ידי חרוס מקרה
ההצלה. בפעולות ועזרו לגג הקירות לאורך

ה לגבי אישור נדרש לא אלה, במקומות
 אלא לבנייה, המשמשים הדליקים חומרים

 רבים במקרים הכללי. המיבנה לגבי רק
ה מדרישות האלה המיבנים בוני התעלמו
 רשיון־הבנייד״ את קיבלו זאת ובכל כבאים,

מקו בכמה שוחד ששולם הנמנע, מן לא
מות.

ה הקורבן שהיה מנדלבאום, יששכר
 מכבי אס להנצל יכול היה יחידי,

שירדו אלו של הבטחתם לצורך בד ביריעות משתמשים

 מנדלבאוס, הצינורות. לאורך
 מהקומה לעבור הצליח הבית,

צנח, הוא כוחותיו. עזבוהו
המוות תמונת

היו האש

 לא־פחות, חיוניים ציבוריים מקומות •
 גדולים, בנייני־מישרדים בתי־חולים, כגון

לאישור כלל נזקקו לא ציבוריים, מוסדות

הכבאות. שרדתי מטעם לייעוץ או
 לא פרטיים, בתים שהקימו קבלנים, •

בטיחות צרכי על אחת מילה אפילו שמעו

 עובדי מבין היורדים אחרון שהיה
 שם השניה, לקומה עד הרביעית

מכן. לאחר ונפטר בקרקע נחבל

 בנייה תוכניות הגישו כאשר דליקות, נגד
לאישור.

נש־ גדולים, אסונות קרו לא עוד כל

 בעזרת חיל־חאוויר, צוות של לשבח הראוי מיבצע־ההצלהמהשמים הצלה
 בחמישים המסוקים על־ידי חולצו בו מתנדבים. שלושה

המתנדבים, משלושת• אחד קטן, יחזקאל הבוער. הבניין גג על האש על-ידי נלכדו אשר איש

 ואלי פרדו מיכה ניצבו הגג על הפקידות. אחת את הרביעית הקומה חלון דרך מוציא
 אברהם, סרן ההצלה פעולת על פיקד במסוק בחילוץ. שעסק המסוק את כיוונו אשר ליאון,
למטה. עת אותה ניצב חיל־האוויר מפקד משה. ובמכונאי מנחם בטייס־מישנה שנעזר


