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בגס ולהינצל

 לקראת הילדים צעדו זד, אחר בזה
 על בזהירות פסעו הם מלכודת־המוות.

ב קרשים, משלושה־ארבעה המורכב הגשר
 — ימינה קטן צעד התפוררות. של מצב

 הילד. את יבלעו המזוהמים הירוקים והמים
לסירות. נכנסו זה אחר בזה

 סרט־ מתוך כאילו •שנלקחה זו, סצינה
נחל על יום־ביומו דבר מתרחשת מתח,

הגשר על ילדים
המוות אל דרכון

 מצליח היה אם ספק למים, הנופל אדם
 שברי־העצים הסבוכים, הצמחים בכך.

 ל- אותם הופכים המים שבתוך והברזלים
בטוחה. מלכודת־מוות

 שעה חברו את ידחף הילדים שאחד די
בדר הבלתי־מוגן, הגשר על עוברים שהם

בטוח. מיקרה־אסון והרי הסירות, אל כם
אור לדרכן, מפליגות שמסירות לאחר

 של במרחק נוספות. סכנות לנוסעיהן בות
 ל־ אורבת הבוטקה״, מ״נמל מטרים 50ב־

 ששיט־ טובענית ביצה מפליגים־ה,מטיילים
ופר ירק מוקפת הביצה דונם. כחצי חה

 אסון שם אירע לא עדיין בנס רק חים.
 בקירבתה מסתובבים שילדים כיוון נורא,

באין־מפריע.
 גדולה. סירת־מנוע עוגנת הביצה ליד
 בטיול לנחל־אלכסנדר המגיעים ילדים

 לסירת־ מוכנסים באוטובוסים, מאורגן,
 לגבי שלט־אזהרה כל במקום אין זו. מנוע

 ששיט־ ,צבעוניים פרחים המוקפת הביצה
 ממקום־ ספורים צעדים במרחק מתחיל חד,

הסירה. של עגינתה
הקואופ את הנייר. על צו־סגירה

 ארבעה מנהלים אלכסנדר נחל של רטיב
 ניסים זמיר, שלמה וייס, בנימין :ארשים

 ניהלו אלה ארבעה מלינג׳. ויוסף מחבובי
 המיסעדה את גם כחודשיים לפני עד

שבמקום.
 לנכון מצא מישרד־הבריאות מפקח

 את לסגור כדי בית־המישפט, צו לבקש
חמו תברואתיות עבירות בשל המיסעדה

ה ארבעה העבירו חודשיים לפני רות.
 המיסעדה על הזיכיון את הללו מנהלים

 שילם אשר חולון. תושב זכריש, לישעיהו
תמו לירות אלף 165 של סכום כבר להם
שנים. לשלוש הזיכיון רת

ה מנהלי יקבלו סוכם, כך •שנה, בעוד
 עבור לירות, אלף 173 עוד קואופרטיב

למ זאת, זיכיון. של נוספות שנים ■שלוש
המיסעדה. לסגירת צו שהוצא העובדה רות

מפ בהם שנים 15 שבמשך קרה כיצד
 אנ-שי ראו לא שירותיו, את המקום עיל

האחו המועצה ואנשי מישרד־הבריאות
 את נמצא, הוא שבתחומה עמק־חפר, רית

בו? המתרחש
 היה התברואן אחראי. לא אחד אף
 מדי־שבוע, הקואופרטיב במיסעדת מבקר
 המירפסת על בירה לשתות מתיישב והיה
המת את ראה שלא ייתכן כיצד שלה.
 את המכסה החלודה את במיטבח, רחש

 הכלים את הדגים, לטיגון המשמש הגריל
 המכסה הדביקה הטינופת ואת המזוהמים

עבה? בשיכבה המיטבח קירות את
ראש בן־צבי, חיים השבוע נשאל כאשר

הטובענית הביצה
לפרחים מעבר אורב המוות

תל־אביב.—חיפה כביש על אלכסנדר,
ההרפת לקורבנותיו. ממתין הנחל

הקו של מד,״בוטקה״ כבר מתחילה קה
מ אחד זמיר, שלמה יושב בתוכה פאי.

 של סכום תמורת העסק. בעלי ארבעה
 מזלו את לנסות אחד כל יכול ל״י 12

 •שעה למשך המוות, עם בהתמודדות
תמימה.
 זמן לו יש לקורבנותיו. ממתין הנחל

 או מחר היום, לא אם יקרה. זה וסבלנות.
 אל המלכודת בלעה שנה לפני מחרתיים.

 אלקובי. מורים צד,״ל, חייל את קירבה
 ושקע מתוכה נפל לסירה, עלה מורים
במים.
להציל שתפקידו מי במקום היה אילו גם

 לו ידוע אם עמק־חפר, האחורית המועצה
 השיב: אלכסנדר, נחל ב״נמל״ המתרחש על

 במישרד־התחבד תשאל ענייני, לא ״זה
 יש הקואופרטיב לאנשי אם יודעים הם רה.

רישיון־שייט.״
 מיש־ דובר של מלישכתו כך על הגיבו

להיות צריכה ״במקום ,:רד־ר,תחבורה
לני רישיון לגבי כלי־שייט.״ של רשימה

 מישרד־ פיקוח ולגבי הסירות, עסק הול
נמ כן בעניין. לחקור הבטיחו התחבורה,

 לאתר עתה שמנסים הזדמנות באותה סר
זה. בעניין המטפל הפקיד את

המוב החקירה שתוצאות רק לקוות יש
ה הנחל שיגבה קודם עוד ייושמו טחת

חדש. מס-דמים מאיים

בלילות עבדה הליידי
בנימץ ל. מאת

 לאחר מפתיע באופן הופסקה המשטרה חקירת
נתגלתה שהליידי

 תל■ שבשכונת המשטרה למוקד ידיעות מגיעות אחדים ימים מזה
 והבודידית. השקטה השכונה את שכבשה הליידי על אביבים,
 הליידי עובדת לא שבו בשכונה בית אין בי אמרו נוספות ידיעות
הלילה. כשעות ואפילו היום שעות כל כמשד

 הנושא את לחקור שמונה ד. המפקח
 החל ואף בראשו אפשרויו* מיני כל העלה

 הידועה זו ששכונה לאפשרות להתכונן
המפ כולו. באיזור לבעיות תגרום כשקטה

 בלשיו את ושלח זמן, הפסיד לא ד. קח
הליידי. את לגלות
 אך לעצרה, כדי ברחובות הסתובבו הם

 כי למסקנה הגיעו ואז אותה מצאו לא
בבתים. דק כנראה עובדת הליידי
 הם לאיזור, השוטרים הגיעו אחד לילה

 אשר עד דבר, שמעו ולא לבית מבית עברו
הדירות. לאחת לפרוץ ך. המפקח החליט

 לעבר הסתערו והשוטרים ניתנה הפקודה
 ראו הם ואמנם לדירה פרצו הם הדלת,

בפעולה... הליידי את

 הבר וגם ד. המפקח גם יודעים כעת
 ולורד ליידי הכביסה מכונות כי עוזריו

 כך כדי עד רב בשקט עובדות קריסטל
 להן יש ובנוסף אותן לשמוע אפשר שאי

 הכביסה; במכונות האפשריים היתרונות כל
 הכביסה, סוגי לכל הכביסה תכניות כל

 מירבי חסכון מעלות, 100 עד הרתחה
 אמאיל ציפוי כביסה, וחומרי חשמל במים,

בהן. נמצא שאינו יתרון אין ובקיצור
 הלורד או הליידי את את גם קחי

הת ללא — בביתך חיגם נסיון לשבועיים
 — בלילה או ביום לעבוד לה תני חייבות.

תבוא... לא כבר המשטרה אליך
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