צביה וידר ,בתו בת ה 17-של שלמה
וידר ,דייל ״אל-על״ שנפצע בעת

+

^ נסיון החטיפה :

 1.הו א

גיבור־
יי ./
✓

שלמה וידר ,אשתו)במרכז( ובהו
כייה וידר היא עלמה נאה בת ,17
^ 0שלא חלמה מעולם שיש לד ,אבא מיוחד
במינו .הוא היה כמובן האבא המוצלח
בעולם — אבל זה רק טבעי .היה זה רק
ביום הראשון שעבר ,בשלוש אחר ד,צ־
־,ריים ,כאשר התברר לפתע שהאבא הזה
הוא גם גיבור .אם יככב בעצמו בסרט
אודות הרפתקאות גבורתו ,או שבמקומו
1ישחק כוכב מיקצועי ,קשה לקבוע עדיין.
מה שלא קשה לקבוע ,שסרט כזה יוסרט.

פורקן לצעיר הנמרץ .הוא הצטרף
רמת־נן ,שיחק שם מגן ימני ,חדל לכמה
שנים ,כאשר נולדו צבייה ויואב ,חזר אחר־
כך למכבי הרצליה.
למכבי

שבעיני הבת היה זה רק טבעי :״אני בכלל
לא רואה באבא גיבור,״ ענתה השבוע ,בת
שובה לשאלה איך ההרגשה להיות בתו
של  ,גיבור .״הוא עשה רק מה שהיה
צריך לעשות.״
* * ¥
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יי* ף כ דיו ק ,מן הסתם ,רואה עצמו גם
^ שלמה וידר עצמו ,שספג מטווח קרוב

¥

¥

¥

ההחמצות הגדולות
י*י וא החליף קריירה לפני חמש שנים,
) | כאשר קרא מודעה בעיתון שאל־על
מחפשת דיילים .לאסתר היה עתה כבר גן־
ילדים משלה ,שנתן הכנסה חודשית ,בבנק

גיבור פרשה גהיון החיברפה שר הטוס־ ״אר־ננריי היה,
ררא הפ2ן ,הדייר שדהה וירר .היה וה הוא שהבהשר
בידיים רי\2וה נור ההוובר הודהוש באגןרוו פורבו־אש,
כפג רהוך גופו אה כר ההוונוויה ,איפשר נור־ידי כך
ראיש־הביבווזון שבא בנויגןבוהיו רהרוג אה ההוובר.
בראיון נוה כהבה ״הנהרה הוהיי ,הגרה בהו שר ה
דייר וירד ,צבייה )בהההה השהארך הי הוא האיש.
אלא שבאותו יום ראשון עדיין לא ידעה
זאת צבייה .היא שמעה רק את הטלפון
מצלצל .אמה ,אסתר ,ענתה .כאשר הורידה
את השפופרת ,אמרה :״אבא נפצע .אני
יוצאת ללונדון.״
¥ ¥ ¥

כידיים ריקות
ך* ך ,כהודעה טלפונית מחברת
^ נודע לצבייה לראשונה על פציעת אביה
הדייל ,שלמה וידר .מאוחר יותר שמעה את
הפרטיגז — כיצד הסתער אביה ,בידיים
ריקות ,על המחבל החמוש באקדח ,וכיצד
איפשרה הסתערותו זו לסכל את החטיפה.

אל־על,

את כל מחסנית אקדחו של המחבל ,ורק
בנם לא נפגע בשום אבר חיוני .כי שלמה
וידר אהב מאז ומתמיד להריח סכנה.
הוא הגיע ארצה ,מצ׳כיה ,בגיל שלוש.
בגיל  14כבר הצטרף לאצ״ל ,יצא לפעו
לות של ממש .בן  ,16כשפרצה מלחמת
השיחרור ,הצטרף להגנה.
בתום המלחמה נכנס לשיגרת החיים ה
נורמליים ,התחיל לעבוד כפקיד בעיריית
רמת־גן ,הכיר סמינריסניית בשם אסתר,
נשאה לאשר ,בגיל .21
העבודה בעיריית רמת־גן ,למרות ההת
קדמות בתפקידים ,היתד ,רחוקה מלספק
±

צבייה וידו
היו כמה לירות בצד ,ושלמה החליט לנ
סות את מזלו.
הוא עבר את הקורס בהצלחה ,החל
מעופף בשחקים .מאז לא שיחק לו מזלו.
לפני שנתיים החמיץ את מטוס אל־על שנח
טף לאלג׳יריה :״מי יודע,״ נהג לקונן,
״אולי אפשר היה לעשות שם משהו.״
כשמרדכי רחמים סיכל את נסיון החבלה
במטוס אל־על בשוויץ ,שוב עגמה רוחו:
״חבל שלא הייתי שם,״ רטן .גם במיקרה

שרמה)משמאל(  011חנו גצ׳כיה

