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 עוקבים כי יודעת ואיגד. חושדת שאינה
המ כי התבדר, עד־מהרה אולם, אחריה.

בלתי-אפשרית. כימעט שימה
 את הצבאית הנהגת סיימה 10.00 בשעה
 שמיספרה שלה, הלבנה הכרמל תידלוק

 גיבורי- ברחוב הדלק בתחנת ,188323צ־
 המשרתת תחנה ׳זוהי בתל-אביב. ישראל

 ופרצה התניעה, הנהגת הצבא. את גם
_ לדרכה. בדהרה

 90*100 בין נע במכוניתי מד-המהירות
 שמר- הקטנה, הכרמל בנוי. בשטח קמ״ש,

 תאונה וכל פיברגלס כידוע, עשוי, כבה
 בה, היושבים את לקטול עלולה רצינית
 בפראות, האזרחיות המכוניות בין תימרנה

 רמזורים ״חתכה״ ומשמאל, מימין עקפה
צהוב. באור

במיו נרגשת ניראתה לא עצמה הנהגת
מסח במהירות נוהגת שהיא מהעובדה חד

 היתה היא ההומה. חכרו ברחובות ררת
 צעיר חייל עם עירנית בשיחה שקועה
לידה. שישב

 פתח־תיקווה, דרך על־פני חלפה הנהגת
 ל- פנתה ומשם ארלוזורוב לרחוב נכנסה

דיזנגוף.
 בדיזנגוף המכונית נעצרה 10.15 בשעה

הנה אידעצירה. תמרור ליד גורדון, פינת
לבו נכנסה הכביש, את חצתה ירדה, גת

 דקות, 20 כעבור למכוניתה וחזרה טיק,
שקית-ניילון. בידה מחזיקה כשהיא

 לאד בדרכה המכונית המשיכה 10.35נד
ד  לרחוב שמאלה פנתה דיזנגוף, רחוב י

 עשה לא ״עצור״ התמרור המלכה. אסתר
 פרצה שזו מפני הנהגת, על רושם כל

 גרמה ואגב-כך .ריינס, לרחוב במהירות
 ,474494 קטנועו שמיספר מבוהל, לקטנזען

 בלימת- לבלום הראשי, בכביש נסע אשר
במידרכה. ולהיתקע חירום

 במחאה לצעוק ניסה הקטנוען כאשר
החייל לו השיב הצבאית, הכרמל לעבר
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 מגונה. מיזרחית בתנועה הנהגת ליד שישב
 ושוב בדגוריון, בשדרות עלתה הכרמל
לדיזנגוף. נכנסה

 ליד הצבאית המכונית נעצרה 10.43ב־
 הנהגת המתינה הפעם .154 מיספר בניין

 לחנות- ונכנס ירד, ידידה ואילו במכונית
סייקו. שעונים

 נוסף סיבוב המכונית עשתה 10.55ב־
 אסתר לרחוב ■'פנתה די׳זנגוף, אורך לכל

 השלישית, בפעם ושוב, לריינם המלכה,
לדיזנגוף.

דיזנגוף ליד המכונית נעצרה 11.02ב־

 הכרמל של המרתק נסיעתה סיפור את
מה סיפור־מעקב וצירפתי ,188323 מיספר

באוקטובר. 30ה־ חמישי, יום הקודם, יום
 נסעתי בבוקר, 8.57 משעה החל זה, ביום

 ,191295צ־ מיספר לבנה, צבאית כרמל אחרי
 תג-יחידה שנשאה רב״טית בידי נהוגה

 בתחנת- תידלקה ואשר חיל־האוויר, של
גיבורי־ישראל. ברחוב הדלק

 במהירות רמת־גן, לכיוון פנתה הנהגת
 מד- עבר אחדים, בקיטעי־דרך מסחררת.
 קמ״ש 110דד את שבמכוניתי המהירות

בנוי. בשטח
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 את חצה מהמכונית, ירד החייל .240

 המיתי־ הנהגת ממול. י,חנות ונכנס הכביש
 שבו באיזור תחנודחמישטרה, ליד לו נה

עצירה. אין
 התנועה בסבך הכרמל תימרנה 11.10ב־

 דרכה את מפלסת כשהיא דיזנגוף, ברחוב
 שלמה ברחוב ונעצרה מסוכנת, בנהיגה

הנה תחנת־האוטזבוסים. בתחום ,3 המלך
סיגריות. לקנות ירדה גת•

 עצירה, ללא המכונית, חלפה 11.20ב־
 לרחוב ופרצה עצור, התמרור פני על

 הנהגת, נעצרה הכביש במעלה הנביאים.
 ה־ ליד שחנתה למכונית במקביל חנתה

 החייל שלם. נתיב־תנועה וחסמה מידדכה,
 פינתית לחנות־מכולת נכנם מהמכונית, ירד

 מחזיק כשהוא דקות עשר כעבור וחזר
 כגבי־ מרחוק שניראו מזון, מיצרכי בידיו

ומיצים. עי־לבן
 שוטר על־פני המכונית חלפה 11.35ב־

 מול בקירייה, הצבאי למחנה ונכנסה צבאי,
בית-המישפט.

 אל וניגשתי הקירייה את הקפתי
בפניו הצגתי דובר־צה״ל. של משרדו

 כפר- של במיגרש־החנייה נעצרה הכרמל
 ופנתה מהמכונית ירדה החיילת המכבייה.

 נבלעה היא שבכפר. בית־המלון לעבד
 הופיעה רבע-שעה כעבור באולם־הכניסה.

 לקצה וטסה מכוניתה את התניעה שנית,
תל-אביב. לאוניברסיטת העיר, של השני

 קמ״ש 110
בגוי בשטח

ד1•  של לאתלטיקזדקלה המיגרש י
 במיג־ המכונית. נעצרה האוניברסיטה, /
 יחידות- כמה של יום־ססורט התקיים רש

מינהלה.
 קבוצת מעודדי לקהל הצטרפה הנהגת

 חיל- אנשי היו לא שאנשיה לוע־חארי,
 עם מיודדת שהיא ניראה כלל. האוויר
קבוצה. מאותה צעירים מיספר
 הוכרזה תחרויות, שורת אחרי ,13.0ב־ס

 פנו והחיילים לחצי-שעה, הפסקת־צהריים
 בקצה שהוקמו מאולתרים באוהלים לאכול

המיגרש.

 מיג- לעבר ופניתי ההפסקה את ניצלתי
 במקום שהו גסה הערכה לפי רש־החנייה.

 במיגרש ומעודדים. מתחרים חיילים, 300כ־
 כרמל מדגמי צבאיות מכוניות 67 מניתי
.4ורנו־

 הסיעו במקום -שהמתנתי התמימה בשעה
 פעמים. ארבע רק מכוניותיהם את קצינים

 נהגי במכוניות נהגו מאד רבים במיקרים
 הסיעו המינהלתיות, היחידות של קצינים

הפר בענייניהם ונסעו וידידים ידידות בהן
טיים.

נהגים______
חסרי־אחריות

ל, וכר ך* ה״  שיאון, דב תת־אלוף צ
 שלושה תוך המיקרים את לברר הבטיח |

 שאלות מיספר על להשיב ואף ימים,
המשר נהגי-קצינים בנושא בפניו שהצגתי

 לבעייה ער ״צה״ל תל־אביב. במרכז תים
לצמ כדי יכולתו כמיטב ועושה זו קשה

 עולה פעם ״לא צה״ל. דובר אמר צמה,״
 ביום רק מטכ״ל. בישיבות לדיון הנושא

זה. נושא נדון שוב השבוע, הראשון
התפ גדול. הצבאי הרכב על ״המעמס

לש יכול מפקד מגוונים• הצבאיים קידים
 יצטרך ואז צודת-עבודה, או תפקיד נות
 אישית לטפל יכול לא קצין בדחיפות. נהג

 כל לתיקון למוסך יגש אם במכונית.
המאו עבודתו חשבון על יהיה זה תקלה,
מצת.

 רק מדובר למעשה אך כאובה, ״הבעייה
 חמור ניראה המצב נהגים. של בקומץ
 משום במציאות, שהוא מכפי יותר הרבה
 מסתובבים מעטים נהגים שאותם שנכון

עלי הפיקוח הגברת העירוניים. במרכזים
 אבל מביאים, שהם מהנזק יותר תעלה הם
יסודי.״ בטיפול חייב יזה שנושא ספק אין

לתי מומחה טוסך-מורשה, לבעל פניתי
 את מכיר אני וטריומס. כרמל רכב קוני

נוסף כי וידעתי שנים, מזח בעל־המוסך


