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ב המים, בתוך שהיה ההפוך הטנדר אל
 האלה?״ ההשקאה צינורות עזרת

ש נוסף, ארז חבר הסיפור את המשיך
 סיפר ההצלה. במלאכת הוא אף השתתף
 צינורות ,חברה, אמר: שחג׳בי ״ברגע ששון:

 משוגעים כמו לרוץ כולם התחילו השקאה,׳
 צריך היה לא הצינורות. עם חלקה אותה אל

 מדובר, במה הבינו כולם דבר. שום להסביר
 אחד כל אצל מזמן שכב הרעיון כאילו

בראש.״
בכתף מכה★ ★ ★

ה משפת הצינורות גשר שהוקם״כ
 הטנדר על־גבי שלנו, המקום עד נחל

 את ״הרמתי הג׳ינג׳י, כצמן הסביר השקוע,״
קשרנו הצינורות. על אותו והושבתי אטיאם

 משכו הגדה על שעמדו אלה וכל לרגלו, חבל
 העבירו סופית, חולץ כאשר אליהם. אותו
 לכן קודם שהגיעה משטרתית ניידת אל אותו

 דחף הגיבור? הנער עשה ומה המקום. אל
ה לתוך הוא גם ונכנס הצידה כולם את

ניידת.״
ב שונה שופן, יהודה של סיפורו אבל

בי אטיאם, את שהוציאו ״אחרי עובדותיו:
 שימשוך שלי, החבר דנינו, משלמה קשתי
 לצאת שאוכל כדי אלי, קשור שהיה בחבל
להסחף. מבלי

ל נפלתי קפצתי, אני משך. באמת ״שלמר,
ש בכתף, חזקה מכה וקיבלתי המים, תוך

 את ששמו אחרי עכשיו. עד לי כואבת
 עליתי לבית־חולים שנסעה בניידת אטיאס

 בכתף. משהו לי שקרה חשבתי כי אני, גם
באשקלון, בית־החולים אל כשהגעתי בסוף
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ומאי? או גיבור
הטובעת. ממכוניתו אט־אט

 נושאה השבוע. כולה המדינה ששאלה השאלה זאת
 הנהג בהצלת השתתף שלדבריו ,17 שופן, יהודה הוא

האמנם? שיקר. סתם הוא וטענו: ארז קיבוץ חברי שבאו עד

 רציני.״ כך כל לא שזה התברר
★ ★ ★

מעדנים חבילת

 טוניסאי. ממוצא היא הנער של משפחתו
ה כגיבור ובעיתונות ברדיו שמו פירסום
 משפחתו של וקרנה קרנו את העלה מקרה,
בכלל. ובארץ שכונתם, אנשי בקרב

החיילים הצלת
,חיילים• 26 הציל צבאי קופטד

 על עברו ימי־השטפונות של ביותר הטראגיות השעות
 הלי־ שיקטה. נחל במימי שהתהפכה צבאית, משאית נוסעי
בבוקר. למחרת רק נימשו וגופותיהם נעדרו, שניים

ה * ד פן הו  הוא בלו־בנד. בחברת עובד שו
 מ־ ואחד שבבאר־שבע, ה׳ שכונה תושב {

הענפה. שופן משפחת ילדי 16

 ממנו שחולץ אחרי ספורות דקותבמים הטנדר
 נהג זה בטנדר אטיאס. מרדכי הנהג

במי טבע זה בבוקר מקורות. פועלי בוקר מדי להוביל אמיאס

 עצמו את להשחיל הצליח לידו שישב נוסע השטפון.
 לו וניתנה שניצל ולמרות הטנדר, בתא נלכד אטיאס

כשמצבו החולים בבית עדיין שוכב הוא מלאכותית,

החוצה.
הנשמה
אנוש.

 של בביתו התקבל הפירסום, עם מיד
 עבודתו. מקום מטעם ברכה מברק יהודה

 בית־ ממנהל הוקרה מכתב הגיע כך אחר
חבי אפילו הנער. למד בו בבאר־שבע הספר

הגיעה. פרטי מאדם מעדנים לת
★ ★ ★

ובוז תהילה
•  משפחת בית זכה האחרון ערב־שכת ך

 בשכונה הדל לבית נכבד. לביקור שופן
 באר־ עיריית ראש נאוזי, אליהו הגיע ה׳

ה מעשה על הנער את ברך נאווי שבע.
 תנ״ך כשי לו והגיש שעשה הנאה גבורה

מהודר.
 הקיבוצניקים דברי שידור היה כן על

 גיבור־ הפך הוא לנער. קשה מכה מארז,
 להיות שהפכו והכבוד התהילה כל ליום.
וליגלוג. לבוז היו חלקו מנת

הק יהודה הוכיח האם אמת? דובר מי
 ו־ אומלל בכיין שהיה או נפש ועוז רבה

,ההצלה? מלאכת על שהיקשה ניפחד
צודקים. שכולם כנראה

★ ★ ★
נחשולים כין גבורה

ן כ ת ר, • ע הנ  נדיר אומץ־לב גילה אשר ש
ה הטנדר אחרי ובצוללו למים בזנקו

 ההצלה, מעשה אחר התמוטט פשוט שוקע׳
המישברים. בין תקוע כשנשאר

 על- שהוזעקו ארז, קיבוץ שחברי יתכן
 יהודה של מעשהו את ראו לא השוטר, ידי

 שפגשוהו מכך רק התרשמו הניראה וכפי
 מעשה. אחר מזועזע
 ספק: מכל נעלה אחד דבר אבל

מ הצילו במעשה, חלק נטלו יחד כולם
 ,58 בן אטיאס, מרדכי את בטביעה מות
ילדים. לעשרה אב

 בבית־החו־ עדיין שוכב מטביעה הניצול
ביותר. אנוש ומצבו באשקלון לים

השו הסיפורים יצגו הסתירות כל למרות
 שבוצע ההצלה, שבמעשה השלבים את נים

 את גם לחלץ שסייעו האנשים כל על־ידי
 הנחשולים מתוך מציליו, את וגם הניצול

הגואה. שיקמה נחל של
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