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 תקר שבגלל מאבריק הפורד מכונית זוהישסטתה המכונית
 השליטה את נהגה איבד הקדמי, הימני בגלגל

 מכונית על וטיפס חיפה,—תל־אביב האוטוסטראדה של הנגדי למסלול עבר ההגה, על
המישטרה. הגיעה כאשר התאונה אחרי מעטות דקות צולמה התמונה מנגד. שבאה הפיאט

או העיפו! כולו, הגג את מעליה שגילחה
למרחק. תו

 כאשר הנוכחים, של בגופם עבר רעד
ה ההתנגשות עוצמת את לעצמם דמיינו
 לפני ספורות דקות שם, שהתרחשה נוראה

שהגיעו.
 בחשכת נמצא מהפיאט, מה במרחק ואכן,
 המכונית מעל שנחתך המעוך, הגג הלילה

בכוח־אימים.
יצא_____

ת אל מוו ה
 באיזו לעצמי לתאר מסוגלת לא ני

 כדי לנסוע, מכונית צריכה מהירות
 מכונית מעל הגג את לחתוך שתצליח
שנייה.״
ש הפיאט נהג של אלמנתו כהן, לילי
״שמו השבוע: המומה, עדיין היתד, נהרג,

 שום בלי הזה בכביש אלי נסע שנים נה
 אלי צילצל הוא בערב חמישי ביום תאונה.

לדרך. יוצא הוא כי אמר וחצי, בשש
הגיע.״ ולא ״יצא,

מ יצא רמת־גן, תושב )42( כהן אלי

 עם לדבר שגמר אחרי מייד הביתה חיפה
 מהנדס מתל־אביב יצא השני, מהצד אשתו.
 הוא גם ),45( כפירי יהושע בשם חיפאי
הביתה. בדרכו

צפו קילומטר כשלושה נפגשו השניים
ה הימני בגלגל פיצוץ חדרה. לצומת נית

 של הספורטיבית הפורד מכונית של קדמי
 שבה במהירות לאבד, לו גרם כפירי,

 המכונית ריכבו. על השליטה את נסע,
 כמטורפת זינקה ממסלולה, סטתה הלבנה

 האדומה הפיאט את וחתכה הנגדי, למסלול
במקום. בו נהרג כהן אלי לשניים.
 לבית־החולים הובל בחיים, נותר כפירי

 בצהריים, הראשון ביום בחדרה. יפה הילל
ש כפי גמור,״ ״בסדר — לביתו שוחרר
 שם א/ כירורגית מחלקה אחיות סיפרו
שכב.

 העולס לכתב אשתו הסבירה זאת, למרות
 בעלה כי לביתו, ערב אותו שבא הזה,

 זוכר ואינו מוח, בזעזוע עדיין ״לוקה
עליו.״ שעבר מה מכל דבר
 כפירי ידע לא המשטרה לחוקרי גם
 זוכר,״ ״לא השבוע. בתחילת דבר, לספר

לספר כנראה אוכל מנוחה, ״אחרי הסביר.
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 נהגים המרוסקת. המכונית של ההגה | 1
 הנוראה, התאונה למראה ריכבם שעצרו
לטרגדיה. מסביב דוממים נאספו
ל ההכרה לפתע חדרה לאט, לאט רק

נראה המרוסקת במכונית משהו כי ראשם,

 3כ־ אירעה התאונההתאונה
 לצומת צפונית ק״מ

 חיפה.—תל־אביב באוטוסטראדה חדרה
 סטתה תל־אביב מכיוון שבאה המכונית

 הכורכר חלקת על־פני חלפה שמאל, לצד
 מעל והתעופפה הנתיבים בין המפרידה
 האר של זה בקטע ממול. שבאה המכונית

הנתיבים. בין מחיצות־מגן אין טוסטראדה

 שמישהו עד ארוכות, שניות חלפו מוזר.
המתרחש. את הבין

 .125 פיאט מדגם היתד, הפגועה המכונית
אר בעלת סגורה, משפחתית מכונית זוהי
דלתות. בעה

 האנשים הסתכלו שלתוכה המכונית אך
 היתה היא :כמכונית־ספורט נראתה עתה,

חסרת־גג.
 המכונית קרה: מה הקהל הבין אז, רק

כזה, בכוח בה נכנסה בפיאט שהתנגשה

^ .7־ ההגה מאחורי מוות
הפיאט במכונית המונחת כהן, אליהו בגופת מתבוננים ניותיהם,

 המכונית חדה. בסכין גולח כאילו העליון חלקה שכל שלו,
 בעוצמת מכוניתו, של הקדמי החלק על טיפסה ממולו שבאה

המכונית. גג את עימה נוטלת כשהיא מעליו עפה ההתנגשות,
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 שנייה. מכונית מעל התעופפה שמכונית כזה, במקרה נתקלו טרם כי טענו רה
 —תל־אביב האוטוסטראדה על שאירעה בתאונה, העליון. חלקה כל את וחתכה
כהן. אליהו הפיאט, מכונית נהג נהרג חדרה, לצומת צפונית חיפה,

 שיצאתי זד, זוכר שאני מד, כל קרה. מד,
 איתי ולקחתי בערב, שבע לפני מתל-אביב

 בצומת ירדו שכולם מזל טרמפיסטים. כמד,
חדרה.״

 לקטעים בניגוד — קטע באותו דווקא
 גדר- אין — חאוטוסטראדד, של אחרים
 האוטו־ מסלולי שני בין ד,מפרידה ביטחון

 נותר כהן אלי היה היתד״ לוא סטראדה.
בחיים.

דמות
נודעת

 אל־ את במיוחד כבר עניין לא זה ל ך•
 שלושה עם שנותרה כהן, של מנתו ^

 את לא גם וארבע. שמונה עשר, בגי ילדים
 בבית- להלווייתו שהופיעו המלווים, המוני

בחולון. העלמין
 בני־ של הגדול• מספרם בלט בהלווייה

 ב־ כהן אלי של תלמידיו — ערביים נוער
 שעלה כהן, ביפו. עראפה חסאן ביודהספר

 היה מוסמך, כמורה 1948ב- מעירק ארצה
 ערביי בין החינוך בתחום נודעת דמות

ל הסמינר של מייסדו היה הוא ישראל.
ה בשמונה ומנהלו בחיפה, ערביים מורים
הקמתו. מאז שנים

 כקצין־מטה גם שימש האחרונות בשנים
 סיני, וצפון עזה ברצועת חינוך לענייני
חוד שלושה לפני רק פרש ממנו תפקיד

 בהלווייתו, לראות היה אפשר כך, שים.
 ביניהם צד,״ל, קציני גם תלמידיו, לצד

פונדק. יצחק תת־אלוף הרצועה, מפקד
י *.1


