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באילת באסון פצועים 40־1 הווגיס 20 ־ משדואן בחזרה

 אחר־הצהריים, בשעות השבת, יום ך•
לק שדואן שבאי צה״ל כוחות נערכו

 חבילות הרימו מסוקים האי. פינוי ראת
 חיל־ אנשי באי. שנאסף מצרי ציוד של ענק

 בעיקבית לאי שהגיעו צד,״ל, של ההנדסה
המוקשים את סינו הצנחנים,

מש על אותם העמיסו ,
הים בדרך ׳נחתת באמצעות והעבירום איות

 לא. ומי נפגע מי ידענו לא אנשים מרוב
 לעזור. כדי שם נמצאו איש 200ל־ קרוב

ל אשכח לא עצמם. את הוכיחו האילתים
 אותו שראיתי המחריד המראה את עולם
 מראה רואים לא בשדה־הקרב אפילו יום.

כזה.״
 לבית־החולים רצתי הפיצוץ אחרי ״מייד

הטרקטו־ סיפר עזרה,״ בהגשת לעזור כדי

ל אילת, תושב ,24 בלומנפלד, אדי ריסט
הזה. העולם כתב

מי .
 שהובאו וההרוגים הפצועים את ראה שלא

 מה חייו כל במשך יבין לא המיון לחדר
 האחרון.״ השבת ביום באילת התרחש
ל נחלצה רגליה על עמדה כולה אילת

 בנמל שאירע באסון הנפגעים 60ל־ סייע
 בעת בנמל שהיו אנשים, עשרות הצבאי.

אברי את שיפשפו ההתפוצצות, בו שאירעה
 ״היה בחיים. נותרו כי האמינו לא הם,

 אחד סיפר איומה,״ והתפוצצות נורא הבהקי
 מוקשים טונות שש טעונה ״משאית מהם,
הת־ מוקשים אלפי מטר. 20 לגובה עפה

ם־ חלקי שדואן. האי מן אותה שהובילה הנחתת, מבטן משאית שם אילת, נמל לכיוון מרחוק מבט זהו
ורוב קילומטר, של ברדיוס מפוזרים נמצאו שהתפוצצה משאית ־!־ המוקשים. משאית התפוצצות אירעה

קשה. באורח נפצעו או נהרגו בקירבתה שהיו והאזרחים החיילים ה־ הגיחה שם הרציף ליז האסון, אירע בו המקום על מצביע חץ

בלומנפלד אדי
יבין!״ לא — ראה שלא ״מי

 עוד היו שלא נס רק הסביבה. פני על פזרו
הנוראה. מההתפוצצות הרוגים עשרות
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משדה־קרב״ גרוע ״יותר

הישראלי. החוף אל
 חיל אנשי הניחו שפונו, המוקשים במקום
 אל־ המצרי העיתון שטען כפי ההנדסה,

ל כדי באי, חדשים מוקשים שדות אהרם,
כו ההתבססות את המצרים על הקשות
מחדש.

 השעה לפני מיספר דקות שעה, אותה
באילת הצבאי הנמל בשערי עברו ארבע,

במל נפלו שבעליהן אלמנות, אחת־עשרה
 יל־ עם יחד הוזמנו הן ששת־הימים. חמת
 שש ולבלות לאילת מתל־אביב לבוא דיר,ן
 רוטאר מועדון כאורחי השבוע סוף את

המקומי.
שאירחון, אילת תושבי ולא האלמנות לא

 תיגדל ספורות דקות תוך כי שיערו לא
 באסון בישראל המלחמה אלמנות משפחת

באילת. ודווקא נורא,
★ ★ ★

ה־ ),28( ברצ׳צ׳ו דוד הנהג יפר
הנוראה ״ההתפוצצות : באילת עובד ^

 ועשרה. ארבע בשעה הנמל בשטח אירעה
 עם הגעתי ההתפוצצות אחרי מיספר דקות

 כמוני עזרה. להגיש כדי לנמל שלי המשאית
 היה המחזה באילת. שהיו מאלה מאות עשו

מפו ופצועים הרוגים המון ראיתי נורא.
נורא. אי־סדר היה הרציף. פני על זרים

ההחפוצצוהו אחרי וגע
ב להבחין ניתן המטושטשת בתמונה הרציף. על ההתפוצצות חרי

 שהתפוצצה המשאית שברי הקרקע, על ופצועים הרוגים דמויות
 נסיון העושה (מצד'שמאל), הפצועים אחד של לעזרתו החש ובאדם

במקום. הנפגעים לעזרת מייד חשו אנשים עשרות להתרומם. נואש

ה בצפון לבתי-חוליס במהירות הועברו הפצועים מרביתלצפון במסוק
 הפצועים אחד נראה בתמונה ולירושלים. לתל־השומר ארץ,

המדינה. צפון לעבר במהירות קשה הפצועים את שהטיס המסוק, לבטן אלונקה על מובל

 שמשאית בעת אירע האסון כי מסתבר
ה מבטן הגיחה מוקשים טעונה■ ליילאנד

 בנמל, הרציף אל נחתת
 ואזרח׳־ס, חיילים אנשים, עשרות עסקו בו

 עדות לפי משדואן. שהובא הציוד בפריקת
 — הנחתת מן שיצאה המשאית נתקעה אחת
 אותה לחלץ ניסו חיילים הרציף. על בור

 משאית הזעיקו הצליחו, כשלא בדחיפות.
 השקועה. המשאית את שתדחוף נוספת

 בעת המשאית שקיבלה מהזעזוע כתוצאה
 המוקשים אחד כנראה, בה׳ נדרך הדחיפה,

 המוקשים אלפי את פיצץ הוא והתפוצץ.
 עשרות המשאית. על שהיו הבלתי־חמושים

ל כדי המשאית סביב שהצטופפו האנשים
 נפצעו, 40כ־ נהרגו. מהם 20 נפגעו. חלצה,

קשה. פצועים מחציתם
מוצ צבאי למיבצע מזעזע סיום זה היה

הת לא אילת שבחוף הביטניקים רק לח.
 ספר,״ וקראתי החוף על ״ישבתי רגשו.
מאוניברסי 20ד,־ בן לואים ריצ׳ארד סיפר

הת ״שמעתי בארצות־הברית. בופאלו טת
 לזה ייחסתי לא לקרוא. והמשכתי פוצצות

 כימעט שומעים באילת כאן הרי חשיבות.
פיצוץ.״ יום בכל

די
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