
במיקלט, טבע התשע בן מרגאי יעקב
להיום! חששו לחלצו שבאו שהשוטרים וון נ

ת־ ץ* מ ת מ  הגברים בבית. שררה מוו
 אחר. בחדר הנשים אחד, בחדר ישבו (

 את שהפרה חדה, צעקה נשמעה לפתע
 מייד חרישי. בבכי הסתיימה היא השקט.

אח שניות ותוך נוספים, אבלים הצטרפו
 אחר- הבית. יושבי כל בבכי מררו דות
שקט. שוב השתרר כך

הת הצהריים, בשעות האחרונה, בשבת
 להסב והאם, האב ושימחה, פינחס כוננו

 הצהריים. לארוחת ילדיהם, עם לשולחן
 אחיה ,9ה־ בן יעקוב הקטן, הבן רק חסר!

חב עם שיחק שעדיין אביבה, של התאום
הבית. שליד הריק במיגרש ריו

 צריך שהוא לחבריו יעקוב אמר כאשר
הופ המישפחה, עם לאכול הביתה, לחזור

 לכיוון פנתה הילדים קבוצת המישחק. סק
 הילד חצה כאשר לביתו. בו הלך שיעקוב

 קטן בפתח השגיח לא הריק, המיגרש את
 נפל הוא בנייה. ?שלב שהיה מיקלט, של

 מאמצים, לאחר משם, כשהוצא לתוכו.
מת. היה דקות, עשרים־וחמש כעבור

השכ המישפחה, בני של מעדויותיהם
ש נדמה במקום, ששיחקו והילדים נים

 של הזנחה בגלל נגרם הילד של מותו
 אשבט, חברת המיקלט לעבודות הקבלן
 אל־ יעקוב המועצה וראש המקום, שוטרי

קבץ.
 מטרים 150כ־ של במרחק מצוי המיקלט

כדור מיגרש נמצא לידו המישפחה. מבית
השכו ילדי בדרך־כלל משחקים שבו סל
מטרים, 20 במרחק למיקלט, מעבר נה.
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פתוחים. עדיין אשנבי־איוורור כמה רק
 המישחקים ממיגרש יעקוב חזר כאשר

 המיקלט גג היה הוריו, בית אל הקרוב
 לא יעקוב גשם. ובשלוליות בבוץ מכוסה
 המיקלט בתוך פנימה. ונפל בפתח, הבחין
מט כשני של בגובה מים עמדו עצמו
 נוספים ילדים נפלו לא נם בדרך רים.

בעיקבותיו.
 המיקלט לתוך יעקוב שנפל אחרי מייד
 כדי הוריו, לבית מחבריו כמה מיהרו

 רותי, הנער, של אחותו לעזרה. להזעיקם
 לא- ספורות דקות המישטרה. את הזעיקה
 :שוטרים שלושה למקום הגיעו חר־מכן

מלכה. ויעקוב קפלסי עמיאל סלומון, דויד
 המישטרה לעזרת רותי שקראה שעה

המ מכבי־האש לתחנת יורם, אחיה, מיהר
 רק ולו בדחיפות, שיבואו וביקש קומית

 בעזרת המיקלט מן המים את להוציא כדי
 אין כי לו נאמר שברשותם. המשאבות

הגיעו. לא הם כאלה. משאבות בידיהם
 השוטרים

ש חזו במתרח
ף  עמדו האחרים המישפחה ני ;
 בחוסר־אונים. כמעט המיקלט, סביב ■

 שחזר ויורם, 24ה־ בן הגדול האח מנשה,
 בעד למיקלט נכנסו מכבי־האש, מתחנת

בחפ במים וצללו האיוורור מפיתחי אחד
 לדיברי עת, אותה כל יעקב. אחר שם
 השוטרים, שלושת עמדו המישפחה, בני

ב התבוננו ורק וסלומון, מלכה קפלסי,
מתרחש.
קופא שאני ״הרגשתי מנשה: מספר

 לא כבר שניות כמה אחרי המים. בתוך
 קפא. הכל הרגליים. את להזיז יכולתי

 היה ואי-אפשר בוץ מלאים היו המים
 הייתי שניות כמה כל דבר. שום לראות
 אוויר קצת לנשום כדי לעלות, מוכרח
 באותו חיפש יורם, אחי, חזרה. ולחזור

 שלי אמא המיקלט. של השני בצד זמן
הפתח. דרך אותה ראיתי למעלה. עמדה

משח בו שגם נוסף, ריק מיגרש משתרע
הילדים. קים

 מטרים 15כ־ הם הנבנה המיקלט ממדי
 גג מטרים. 3כ- עומקו רוחב. 5ו- אורך

כולו. יצוק הקרקע, פני שבגובה המיקלט,

ף¥171 * ו י ! בבכי. ומירר פינחס, אביו, עמד מרגאי יעקב טבע שבו 1*
# #1■י שבו המקום אל ביום פעמים כמה הולך האבל האב י-י #|

משם. בלבד מטר כמאה־וחמישים לביתו, מאד קרוב המיקלט יעקב. נו

ן ^1|(י1!  בשעת גלוי היה העליון הפתח מותו. את מרגאי יעקב מצא שבו 1*1 ן
/ *1י1 !  נוסף מטרים. כשני של בגובה מיס מלא היה המיקלט פנים הנפילה. □ /

המיקלט. מן המיס הוצאו המיקרה אחרי רק ואבנים. ריקות, חביות גם בו היו הקרים למיס
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