
ה ן ח ת הונ ע ש פו
| )15 מעמוד (הסשן

 במיבנה אשר הליקויים את — יותר בד,
 חקירה בדליקות. ללחום שעליהם הגופים
 הדליקה ביום הזה, העולם צוות של מקיפה

 על הבאות, העובדות את גילתה ולאחריו,
האחראים: הגורמים

:המשטרה •
 שריפה, של במיקרד. המשטרה, מתפקיד

 מירב לכבאים לאפשר הסדר, על לשמור
גי לאפשר הדליקה, בכיבוי חופש־הפעולד,

 לרכב־ וממנו הדליקה למקום חופשית שה
 ו־ מכוניות־כיבוי אמבולנסים כגון בטחון

לכב סיוע להגיש עליה מכוניות־משטרה.
ורכוש. נפשות בהצלת אים

המש — מילאה לא או — מילאה כיצד
 היו השריפה במקום אלה? תפקידים טרה

 עסקו 50כ־ ועוד שוטרים, 130מ־ למעלה
 לא המשטרה אך מסביב. תנועה בתפקידי
 לבניין, מסביב חופשי מרחב ליצור הצליחה

 יכלה לא הסקרנים, קהל על השתלטה לא
 אדום, מגן־דויד של לאמבולנסים דרך לפנות

למכבי־האש. או לנפגעים עזרה הגישה ולא
ל שהגיעה חיל־האוויר, של כבאים יחידת

 במיתקן־ המצויידת במכונית־כיבוי מקום
 לא במטוסים, דליקות לכיבוי המיועד קצף,

למקום להגיע השוטרים על־ידי הורשתה

 של שבמיקרה צי״ם, בית של בנייתו צורת
 100 במלוא כמעט הגנה חסר הינו שריפה

האחוזים.
ב הכנסת ועדת חוקקה אותם ״החוקים

 בקובץ והכתובים שר־המשטרה, עם תיאום
 ,1965 ציבוריים למקומות בטיחות תקנות

 לתאם, חייבים שמכבי־האש קובעים אינם
 ויהי — בית־משרדים של בנייתו בשעת
 ההגנה שיטות את — יהיה אשר גודלו
 לקבל חייבים שהבונים נאמר לא אש. מפני

 הבנייה כי שיחייבו מכבי־האש, הוראות את
 אביזרים על־ידי מובטחת תהיה המתוכננת

 נוצר למשל, כך, שריפה. מקרי נגד מיוחדים
 הבנין שבמרתף ידעו לא שמכבי־האש מצב,

 התפוצצות סולר. של מיכלים שני נמצאים
מהי את עשר פי מגדילה היתד, מהם אחד
 מיכלים אותם האש. של התרחבותה רות

 כן וגם ,13.00 בשעה רק טיפול קיבלו
 מכונית־ על־ידי אלא מכבי־אש, על־ידי לא

 לארבע קרוב אומרת, זאת צבאית. כיבוי
 השריפה.״ תחילת אחרי שעות

 לדעת היה, הכיבוי לכשלון הסיבות אחת
 בפועל מפקדה של העדרו רבים, כבאים

אנקו אהרון תל־אביב, מכבי־אש תחנת של
 הדליקה, בשעת חולה ששכב אנקורי, רי.

 אריה סגן־המפקד, של התואר את נושא
 למכבי־ המקורב אדם לכל ידוע אך כספי.
תל־אביב אזור את מנהל שלמעשה האש,

ר עי תי מ רו ספ
 (אחדות־העבו־כהן גבריאל חבר־הכנסת

 שלו, נאום־הבכורה את השביע שנאם דד,),
 ישראל של צעירה למהדורה להפליא דומה
 אחריו רודף זה שדמיון מוען הוא גלילי.

להצ הסיבה היתד, זו שלא אך שנים, כבר
 עליו אמר • דווקא. זו למפלגה טרפותו
 גם הוא ״גבי למפלגה: חברו אלון, יגאל
ב להיסטוריה (מרצה אקדמאי וגם ספרדי

 אשד, גם היה אילו העברית). אוניברסיטה
 ח״כ היה הוא עיירת־פיתוח, של תישב וגם

עו מרדכי ח״כ • בשבילנו.״ אידיאלי
 לעולם חוזר אינו אגד, הנהלת איש פר,

 אשר עד הכנסת, ישיבת אחרי לתל־אביב,
 מבקשי- בח״כים הגדולה מכוניתו את מילא

 זאת עושה הוא שאין עליו אומרים טרמפ.
 ח״כים שלאותם מפני אלא סוב־לב, בגלל

 הוא חינם. באוטובוסים לנסוע זכות יש
 אגד. של באוטובוסים מקום לחסוך רוצה

של למזכירתו אירעה פרוידית טעות •

1' ־ — - ------ ■ ״ .........
, ------ — ועם משטרה קצין עם ויכוחים לאחר רק בתואר לשאת ממשיך כספי אנקורי. אהרון .לעצמד לפלס המכונית הצליחה ,כבאים

תח־ את משרת שהוא העובדה, בגלל המפקד .בלהבות העולה לבניין עד דרד
ך__נודד,כיבוי_מאז_הקמתהפל| ,ביב־אלת מחוז דובר של תשובתו

 מראש צפינו ״לא ההאשמות: לכל בר־חיים,
 מאחר חמורות, כה תהיינה שההתפתחויות

 מיידית. סכנה על הצביע לא השריפה ומוקד
והיה המשטרה, פעולת על היקשה הקהל

 שפיר אלכסנדר ארצי ומפקח־כבאות כספי
כתי פעל הציוד כי מעשה, לאחר טענו,
התפוצצו, רבים צינורות־כיבוי האמת: קונו.

עובדה עליהם. הקהל דריכות בגלל רק ולא .............. ״פ׳!וק ׳גק ,קשך,1ד ק,הקד
צינורות הובאו שנים שלוש לפני חשובה: בגרות לקהל היתר, אילו בו. להילחם צריך

עומדים ואינם פלאסטיק העשויים מהולנד, ה- לעזרת להפעיל יכולים היינו ציבורית,
שלנו.״ הכוח מרבית את כבאים

אדום מגן־דויד • *־
 הלחץ המומחים: אחד לדעת רב. חום בפני
 בהרבה קטן הינו לפעול מסוגלים הם שבו
 בארץ המיוצרים צינורות עומדים שבו מזה

 הצינורות לוי. פראנץ בית־החרושת על־ידי
של כדאיות חישובי בגלל מהולנד הובאו  של כדאיות חישובי בגלל מהולנד הובאו כשר שפעל היחיד הציבורי השרות היה

ם מיקר כמה קרו כבר ויבוא. יצוא מדיניות בלחק םע מיד לשבח• הצטיין ואף רה,
ת ובשריפת אלו, בצינורות פיצוצים של חולנש נשרף׳ ם״צי שבנייו בתחנה, הידיעה ב

ת• קטסטרופאל בצורה הדבר דשנה צי״ס האמבולנסים ויתר למקום, אמבולנסים שני
מי בשעת המעשיות הטעויות ואלה השריפה• גודל בהיוודע במצב־הכן. הועמדו  כי
ל הוראה נתקבלה 10.15 בשעה דדליקה• יודלמ וזוטלבא אמבולנסים 14 עוד גוייסו
וציוד מסיכות רק השריפה "לאזור דעביר חולוו ׳רמידגו ׳סבא"כפר הרצליה, רמלה,

כבר תל־אביב. לכבאי חסר שהיה עשן נגד ,יפאיםי ושלושה אחיות שלושים ובת־ים.
הוז־ טרם אך בעיצומה, השריפה היתה אז הפצועים. לבוא חיכו

בכל הסביבה. מאזורי מכוניות־כיבוי :ולו 'העז לתחנת הראשוז יםעהפצול'ג בהגיע
מטר׳ 24 בגובה סולם מצוי כזאת תחנד *ה מהקישב םלבאו םקהו הראשונה׳ רה

חוסך והיה האנשים הצלת על מלל שריד 'ונלא תוכול והוכנסו בית־חולים־שדה, שניה
סיב־ בגלל למסוקים. שנשקפה דסינה את ל•טיפו בלו'ק םעינפגיי׳ ז׳חמצ יונלוב קות

את תל-אביב תחנת דחתה אף סוד-יוקרה הפצצותיי זמי את לי הזכיר הזה ״הדבר
'שב רמת־גן, מכבי־אש של דצוות-דעזרה מרבית״ ייז׳גולדשט ״יד טיכם במלחמה׳״ י
ומשוכלל. חדיש ציוד שותם ,םקימי הם יפדישרימד יבלנוקש המיקרים

ברזנטים כיום אין *״,-אש נפגעי בעיניים׳ העופגי ״נשימד יוצלו של
מ־ ,משימוש ר״יאו בתחנות היסטריה של מיקרים גם היו והרעלה. עשן

בשי ואימון כוח-אדם ליתו^שום'מצריכים •'0לביתיחילי לשלוח שהוצרכתי והלם,

• : י ״ ״ * * ש רורהיהמאחתדני,חשתש,בייב םיי'" ״ * י "י האחייז שישי ביום הארץ. רחבי בכל ------------
האנשים להבטחת בברזנטים לשימוש מרום חשיבות זה במיבצע הצבא של קולחל

ממנו הבניין, של הדרומי צידו דרך שנמלטו "להת שהיו תוצאותי׳ לבש יק אל רבי״
נפלה ואשר, מנדלבוים, יששכר ונהרג נפל תשומת״ את להפנות כדי גם אלא ערבותו,

מכבי־אש מקציני אחד נשאל כאשר ונפצעה.' אם הקיי מה חיים־ומוות: של לבעייד, הלב
רצו ויהיה ״חמדמל בעת תל־אביב תופצץ צולם בו שהשימוש הברזנט, היכן תל-אביב י
השיב: פירסומת, לצורכי רבות כה פעמים דליקות? עשרות לכבות

 הכבאים שאחד אחרי בו להשתמש דפסקנו שישי ביום הצבא התערב מעשי, באופן
 באימונים.״ קפיצה, 'תוך נפצע הוראת־קמ אזרחים. חיי להציל כדי שעבר

י .״,־ (הליקופטרים) מסוקים הפעלת כי אומרת, י ה־ סולח יומת• י
 בסולם משתמשים ר״ו״ל ״ ,י,עי ויגש־י יאישו את לקבל חייבת אזרחים חיי להצלת

לגג בוער מיי 3 'גות1 ביו מגשר וייצמן׳ עזר אלוף קיבל כאשר המשטרה.
? אל׳/יי י״״ "כזי ־היפ 'השריפה על 'ר5׳הוד י׳ייזאחיל־ה מפקד * שט בשעת אנשים ל

י 4׳ם בטח מ 'ב באייר• שהיה מסוק הדליקה למקום ני שישי ביום כזה סולם ״מליי
״א •פונות ילידאי המפקח עם מיפקדתי התקשרה מקביל דו לחלץ !י ״ דקית עשר ו

,5. ה 'י תז נ האחייז׳ להפעלת אישור וביקשה תל־אביב, ממשטרת ״ ם צי״ גג יעל ״
,5 האנשים 50 את נתז לא המפקח השריפה. באזור מסוקים , הסמור רבדיו ״

י ע ביז ד,מייזק שיצא שקצין־משטרה לאחר עד האישור, את מפריש. שמונה רי וא,לב "ז
יייל ? א״י־נריסניר׳׳ קבנ של בכך. הצורך את ואישר למקום־ד,דליקה

ד ג! את מכבי־האש תפסו לא כמה טד -----־* ......יי י״י׳יי־ דיי*יי״

רצו העליונות בקומות שעבדו פקידים כי רציבעליוד״ערת ׳המוקימים בשלביו האסיז׳
אך .10 בשעה כבר המשרד את לעזוב

במקומם׳ להישאר להם אמרו מכביהאש

כפעולה באדר ח״כ
ההיססוריה למען

• ן 11*11 416*• . ... _ .י
 חיל־ קצין למקום להגיע הספיק בינתיים

 עם שקישרוהו מכשירי־קשר ועימו אתיר,
רו שהוא לו הודיע הטייס המרחף. המסוק

 הבוער. הבניין גג על מרוכזים אנשים אה
 האישור את אז לו נתן קצין־המשםרד.

להצילם. כדי לפעולה להיכנס • ---- —ז—.... כספי האש. על משתלטים כבר מכיוון'שהם רגע מאותו להצילם. כדי לפעולה להיכנס
כל אין תתפשט. לא ״האש הצהיר: עצמו ראות־עיניו לפי הפעולה התנהלה לך וא  כל אין תתפשט. לא ״האש הצהיר: עצמו

 כאשר פאניקה.״ לעשות צריך לא סכנה.
 לרדת כבר היה אי־אפשר שטעה, הסתבר

ל ענקית ארובה שהפך ,בחדר־ד,מדרגות
עשן. פליטת

אחת: מסקנה רק להסיק היד, אפשר --------------
 תי״ מבחינה שיערו, לא אפילו מכבי־האש בכיבוי שהשתתף מכבי־האש, מקציני אחד

זה, מסוג בבניין לקרות יכול מד, אורטית, במשך ערכו לא ״מכבי־האש העיד: השריפה,
שהם מפני — וזאת האש. בו אוחזת כאשר סיור צי״ס בית של קיומו שנות שבע
מראש. מיבנהו את למדו לא על ביקורת להעביר יוכלו שבו אחד, מקיף

■ - ״ - ׳<■ ״י׳־יג■ ................
 על קצין־הקשר של ועצותיו הטייס, של

 קשר או בקרה מרכז היה לא הקרקע.
ולכבאים. לחיל־האוויר משותף

הכבאים: •

 מכתב כתבה היא :האוזנר גדעון ח״כ
 הח״כים כל • והתעשיה״. המחסור ל״משרד

 בפרטיכל מונצחים דבריהם כל כי יודעים
ד גח״ל, ח״כ ההיסטוריה. למען הכנסת.  י

 מה מספיק זה שאין חושב כאדר, חנן
 איך גם חשוב לדבריו, הח״כים. אומרים

 עימו נטל ועשה, אמר הוא נראים. הם
ה לבניין שממול במדרכה ניצב מסרטה,

והנכ היוצאים הח״כים את צילם כנסת,
 מן לאחרונה שנעדר אחד, ח״כ • נסים.

 מוכי, תופיק רק״ח איש הוא הכנסת,
 הרכילות במוסקבה. חופשת־הבראה המבלה

 לצפות יש עתה כי מספרת, הקומוניסטית
לחופ יצא מק״י ממנהיגי אחד שגם לכך
 כי ולמה? הסובייטית. בבירה הבראה שת

הב כי הדעה שוררת מק״י מנהיגי בקרב
 דיפלומטית, הבראה היא טובי של ראתו

 אותן לשיחות כיסוי רק לשמש שנועדה
 הסובייטיים, עמיתיו עם רק״ח מנהיג מנהל
 הוועידה כאורחת מפלגתו להזמנת בנוגע

ברית של הקומוניסטית המפלגה של 23,־ר
ה אחר, ישראלי קומוניסט • י,מועצות.

 החודש לחגוג עומד פן, אלכסנדר משורר
 בבית־הסופר חגיגי בערב יום־הולדתו, את

הק בסימן יעמוד יום־ההולדת בתל־אביב.
 שבין כיוון זוטא, ספרותי מערך של מתו

 המשורר יהיו השמחה בעל את המברכים
 דויד של המושבע חסידו אלתרמן, נתן

 אכרהם המפ״מי והמשורר בן״גוריץ,
 ארצות־ נציג של יהדותו • שלונסקי.

 לא גולדברג, ארתור באו״ם, הברית
 אל״קוני, מוחמד המצרי לשגריר הפריעה
 נזכר המיועד ביום חגיגית. לארוחה להזמינו
 למסיבה גם יום באותו הוזמן כי גולדברג

 ברגע טילפן הוא האיטלקית. בשגרירות
 למצוא בנסיון המצרי, לשגריר האחרון

״גולד סירב. המצרי אך דחייה, של הסדר
הערבי, הדיפלומט לו אמר יקירי,״ ברג

 כשפנה עבורך.״ במיוחד נערכת .המסיבה
 הוצעה האיטלקית, לשגרירות מיואש, כמעט

̂  הציע אשתך,״ את אלינו ״שלח עיסקה. לו
 חופשי תהיה ״ואז האיטלקי, הדיפלומט

היה. וכך נפשך.״ כאוזת
★ ★ ★

^ תנ״כ■ הומור 0י 8 3 £ ג£
 קול של החדשות יומני בין התחרות

 לשיאה, השבוע הגיעה צה״ל וגלי ישראל
 על ביניהם התחת היומנים שני כשכתבי

 בצי״ם. השריפה על יותר מוקדם דיווח
 לעורך אודות הפעם, ניצחה צה״ל גלי תחנת
 מוסינזץ. (״חומי״) נחום שלה, היומן

 מסוקים חומי כשראה השישי, היום בצהרי
 מפקד עם להתקשר מיהר תל־אביב, בשמי

 ״ שהעמיד וייצמן, עזר האלוף חיל־האוזיר,
 פעולות תום עם מיד הטייסים את לרשותו
 שבת, בערב שידרו צה״ל שגלי מה החילוץ.

 האלוף • בשבת. רק ישראל קול שידר
 בתל- מכבי־האש מפקד כי כששמע וייצמן,
ה מדחפי כי טוען כספי, אריה אביב,

 ברוגז: קבע בצי״ם, האש את ליבו מסוקים
 גדולה, מאש אנשים להציל טוב ״יותר
קטנה.״ באש להיצלות להם לתת מאשר

 הצעיר, הפועל מפא״י שבועון עורך •
 בתנ״ך כי השבוע ציין כהן, ישראל

 השיב פורנוגראפיה. וגם הומור גם מצויים
 הכהן־אכידור, שמואל הדתי העתונאי

 ההומור ״את פנים: אל פנים השבועון עורך
 אבל תגנוב!׳ ,לא כתוב הרי כי מכיר, אני

הפורנוגראפיה?״ היכן
★ ★ ★

ב ר תי כ מ בי
 דונר פוסיקאם) חדש (מה קלייב הבמאי

 מספרים מכריו לישראל. בקרוב להגיע עומד
נל ציונים שהם לונדון, תושבי הוריו, כי

שיק רב זמן מזה בנם על לוחצים הבים,
הסביר, עצמו דונר לשווא. אך לישראל, פוץ
 את אוהב הוא אך כלל, ציוני אינו כי

 כדי בה ביקורו את ינצל והוא ישראל,
 • מקומי. נושא על טוב תסריט למצוא
 בעברית שייקרא לוו, המחזה העלאת לקראת
 מזרוני־גומי עשרים הוזמנו האהבה, ליבלוב

ה מאחורי ההצגה בעת שיונחו מיוחדים,
חז אבנר את ישרתו המזרונים קלעים.
כ1ו קיהו  להציג שיצטרכו כילינסקי, א

 קפיצות־ראש על־ידי התאבדויות, הבמה על
 בעת שיצטרך ברלינסקי, • נהר. תוך אל

 על חריפאי זהרירה את להסיע ההצגה
ב ללמוד בינתיים ייאלץ ממש, של וספה

 לתאונות יגרום שלא כדי נהגות, שיעורי
 כש־ נפתחת ההצגה • הבמה. על אמיתיות

ומיואש, מדוכדך גשר, על ניצב חזקיהו
רגליו. סביב ומרחרח אליו ניגש קטן וכלב
 הנהלת עומדת מתאים, כלב להשיג כדי

 המודעה את לפרסם ההצגה, מפיקת בימות,
ומאולף, קטן כלב־שעשועים ״דרוש הבאה:

 הוראות לפי הבמה את לחצות נדרש ממנו
 ולחשוב הראשי השחקן ליד להיעצר הבמאי,

הו הישראלי הדוגמן • לעץ.״ אותו י
 עם בידידותו בעבר שהתפרסם גסל, שוע

הו שניידר, רומי האוסטרית השחקנית
 יש כי מהוליבוד, נצחון בתרועת עתה דיע
 אד,ובד,־לשעבר עם הפעם חדשה, ידידות לו

דילון. אלן הצרפתי השחקן רומי, של
 שערכו הירושלמית, הבוהימה שרידי •

הכנסת, מול טעמון, בקפה גלות לאחרונה
ניצן, קפה הקבוע, שמקום־מושבם לאחר
 חדש, בית־קפה בפתיחת השבוע יחגגו בסגר,

ה בעל הלל. ברודב החדש, ניצן שייקרא
 תושב- שהיה כן״סימון, צ׳ארלי מקום,

במסורת: להמשיך הבטיח הישן, בניצן קבע
 לי שיוכיח בתנאי לקוח, לכל קרדיט ״אתן

 לתלות לו הציע מידידיו אחד עני.״ הוא כי
 ״אשראי הבא: בנוסח מודעה הקפה בפתח
תעודת־עניות״. בעלי ללקוחות רק יינתן

★ ★ ★
ע ׳9103 בו ש ה

על היסוד", ״מן דדהשכועון, •
 לאחוז בנסיין שוב נכשל ״הוא אשכול: לוי
וש לחבל לו שיש הראשים בכל החבל את
לחבל.״ לו אין

 בכנס פרם, שמעון רפ״י ״פ ח •
דו מפלגתו כי כנגדו כשהטיחו סטודנטים,

 ל־ עלבון ״זהו פאשיסטית: למפלגה מה
פאשיזם!״

שב עצמו, על שמעיד ״מי :הנ״ל •
 יכול הוא כביכול, ישראלית, מתינות עזרת

 מזמין רק בפועל, ערבית מתינות להשיג
 המתינות מיתון על מבחוץ לחץ בעקיפין

המתונה.״ התקיפות של

1484 הזה העולם


