
 בשעה 128 הפיאט מכונית נהגהפיאט נהג
 בצומת שהיה נהג על־ידי שהובא

 שנפצע הפיאט, נהג התאונה. בשעת וגיבורי־ישראל לה־גארדייה
הובא בה הפג׳דסטיישן, מכונית מתוך מוצא ובראשו, בגבו קשה

 בו אוחזים המושבים. חסרת המכונית ריצפת על מונח כשהוא
 אח בחדר־מיון. שהמתינו החולים אחד משמאל הפג׳ו. נהג מימין

 הפצוע. של ברגליו מחזיק האלונקה, את שהוציא בית־החולים,
התנגשה. בהם המכוניות שתי של נהגיהם נפגעו לא המזל למרבה

 היד■ אלה דברים שסיפר הראייה עד
ספו דקות התרחשה התאונה עדיין. חיוור
כן. לפני רות

ו, 28 פיאט נחה לה־גארדיה ברחוב

 המכונית קידמת כל לגמרי. הרוסה
 החוצה. כמעט שפוך והמנוע מרוטשת היתה

הקד השמשה השתחררה המכה מעוצמת
החוצה. ובקעה הגומי ממיסגרת מית

 והמתין במכוניתו שישב טישינסקי, יצחק 1^1111 111^11
י י י י י  כשנכנסה שמאלה לפנות כדי ירוק לרמזור י^

 של השמאלי הגלגל נשבר החבטה מעוצמת ההרוסה. מכוניתו לצד עומד הפיאט, בו
״הגומל״. לברך לכותל נוסע שהוא הודיע טישינסקי והתפנצ׳ר. המיתלה מן המכונית

ההווס הניאם
 לפרוץ צורך

בפולקסוואגן,
 לידו. הדלת את

גגה על ונחתה

 ארבעת טל חזרה שנהפכה לאחר התאונה מכונית
 היה הנהג־הפצוע, את מתוכה להוציא כדי גלגליה.
 שפגעה לאחר באוויר, שלם היפוך ביצעה המכונית

התאונה. ממקום מטרים כעשרה כך נגררת כשהיא

 שחור ג׳יימס־בונד תיק המכונית, בתוך
ה להגה מתחת מתגוללים ניירות פתוח,

 שטר קדימה, שנזרק המושב ועל מעוקם
 שעון־יד, כחול, בצבע ישנה לירה של

דם. כתמי נתלשה, המתכתית שרצועתו
 תל־אביבי צעיר לאיכילוב, שהובא האיש

 בשאר ובראשו. בגבו קשה נפצע ,24 בן
ה למרבה אירע, לא הפגועות המכוניות

רציני. דבר שום מזל׳
ש הפולקסוואגן, של האומלל הנהג

 לאור ולחכות לעמוד היה חטאו כל
 לגיבורי־ישראל, שמאלה ברמזור הירוק

הת ושפתיו אפו בפניו. יבשה חבטה חטף
עכ לכותל ללכת בשקט יכול ״אני נפחו•
 הפולקס־ בעל אמר הגומל,״ ולברך שיו׳

 כשעמד מתל־אביב, טישינסקי יצחק וואגן,
בסודה. פיו את ושטף סמוך קיוסק ליד

ב שנפגעה השנייה, 128 הפיאט נהג
 נפגע לא הוא המקום. את עזב אחוריה,

כלל.
 שגרם באיש רק התאונה פגעה הפעם

ו המכונית, את להפוך צריך ״היה לה.
 אותו,״ להוציא בשביל הדלת את לשבור

ב היה לא כבר ״הוא עד־ראייה, סיפר
 גם ככהז לנסוע אפשר איך אז. הכרה

ה בצומת ועוד באדום גם מהר, כך כל
ן״ זאת

 ההרוסה הפיאט מנהג לקבל היה קשה
 ב- שכב הוא אלה. לשאלות התשובות את

הכרה. חסר אסון, מיקרי בחדר איכילוב,

ו  (מסומנת הפיאט :הנוראית המכונית של התעלולים מסלולקרה זה נ
 לה־גארדיה להמשך הרמזור כאשר לצומת נכנסה )1 במס.

 התנגשה היא ירוק. היה ישראל, לגיבורי שמאלה פנייה שאיפשר הרמזור ורק אדום, היה
 באור כהלכה, לשמאל מימין ישראל בגיבורי הצומת את שחצתה )2 (מם. שנייה בפיאט
 — שנייה פעם להתנגש קשת, בחצי להחליק התוקף לפיאט גרמה ההתנגשות ירוק.

 משם, ירוק. לאור בלה־גארדיה הנגדי במסלול שחיכתה )3 (מס. בפולקסווגן עכשיו
).4 (מם. הגג על ונחתה סלטה, עשתה באוויר, הדורסנית המכונית התרוממה

 באוויר, התרומם שמאלה, לפנות בשביל
הגג.״ על והתיישב שלמה סאלטה עשה

 ישב טישינסקי יצחקהקורבן
הצומת, לפני במכוניתו,

הפיאט. בו כשפגעה הירוק, לרמזור ממתין

א ך* א ו  ל- מלה־גארדייה רוח כמו כ
 בעיניים ברור, אדום לו היה מעלה. 1 1״

 במכונית נכנס הוא קודם ראיתי. שלי
 מגיבורי־ישר־ שעלתה שנסעה, 128 פיאט
נכ הצידה, התחלק לה שנתן מהמכה אל.
בלה־גארדיה וחיכה שעמד בפולקסוואגן נס
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