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 בידיים לידה, עמדו השוטרים שלושת
שלובו.

 שייכנסו אנשים עוד צריכים ״היינו
 רגע כל כי לחפש, לנו ויעזרו פנימה

 ראיתי מאד. גדול והמיקלט חשוב היה
 מהשוטרים ומבקשת בוכה שלי אמא איך

 שמעתי ואז לנו. לעזור למים שייכנסו
לע יכול אני ׳מה לה: אומר מהם אחד

 יותר. לשמוע מסוגל הייתי לא שות?׳
 החוצה אצא שלא כדי לחפש, עמוק צללתי
השוטר.״ את ואהרוג
 הצד מן עמד פינחס, המבוגר, האב

 אחת רותי, בבכי. לפרוץ שלא והתאפק
 ש־ השוטרים את לדחוף ניסתה הבנות,
 היא להם,״ ״אמרתי הטובע, לעזרת ייחלצו

 ייכנסו הם אם כסף להם ״שאתן מספרת,
 אני לי! שיש מה כל להם שאתן לעזור,
 שדרות של בבריכה שוחים הם איך יודעת

 שאחי אמרתי אותם. ראיתי פעם, כל
 ויעשו למים ייכנסו לא הם אם ימות הקטן

 שני ויורם, מנשה איך ראיתי משהו.
 כל כחולים נעשים שלי הגדולים האחים

 ידעתי הכוח. להם שנגמר והבנתי הזמן
 כן גם עלולים הם להם, יעזרו לא שאם

לפני התחנתי לשוטרים, צעקתי לטבוע.
 לעשות יכולים לא שהם אמרו הם אבל הם,

ב ולהסתכל, לעמוד ונשארו דבר שום
משולבות.״ ידיים
 מן ביקשה הנואשת, האם שימחה, גם

 ה- בשיחזור לבניה. שיעזרו השוטרים
 :בבכי סיפרה השבוע, שני ביום מיקרה,

 לפניו. התחנתי ביד. השוטר את ״תפסתי
 יש זקנה, אני אוחי, ׳תראה לו: אמרתי

 אותו! להוציא עוזר לא ואתה שם ילד לי
 הם אבל תעזור!׳ לא אם ימות הרי הוא

 הבירכיים, על ירדתי אז לעמוד. נשארו
 אמרו רק הם אבל ככה, לפניהם, התחנתי

לעשות׳ן״ יכולים אנחנו מה ׳גברת לי:
 הושיטו ולא למים, נכנסו לא השוטרים

 התאומה אחותו המישפחה. לבני עזרה כל
ש הפתח ליד עמדה אביבה, יעקוב. של
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רותי, הגדולה, הבת עומדת (משמאל) האם ליד בנה. של לתו

 הילדה אביבה. יעקוב, של התאומה באחותו מחזיקה כשהיא
 אחיה. נפל שבו המקום על מביטה רק מפיה, הגה מוציאה אינה
|■ ישמח יצחק :צילם עמוק. בהלם שבוייה היא מותו מאז

 שני הםמוות נתחי
 כוסו לא

המקום, משכני וכמה פינחס, האב,

 אולם המיקלט, לאיוורור שנועדו הפתחים
 בסביבה. שמשחקים הילדים את להבטיח

וטבע. מרגאי יעקוב נפל שבו בפתח מביטים

׳ .■

 את שראתה אחרי כהמומה. נפל, בעדו
 הילדה ניסתה השוטר לפני כורעת אימה

 בידו השטרים משלושת אחד את למשול
 ונשאר אותה הסיט השוטר הפתוו. לעבר

 אחיה גופת את הוציאו כאשר במקומו.
מו אינה היא מאז, התעלפה. המים, מן

 עמוק. בהלם שרויה היא מפיה. מילה ציאה
ומת המיקלט פתח ליד שעות עומדת היא

פנימה. בוננת
שעבר כהן, ברוך שדרות, מתושבי אחד

לב למשות שהצליח הוא במקום, במיקרה
הא שני המיקלט. ממימי יעקוב את סוף
 ושילשלוהו חבל ברוך של לגופו קשרו חים

 כשבידיו יצא אחדות דקות כעבור פנימה.
 הצליח חזק שגבר העובדה המת. הילד

מו ספורות דקות תוך הילד את להוציא
 הם גם השוטרים נחלצו אילו כי כיחה

 את להציל היה שניתן ייתכן לעזרה,
הילד.

אחיו, הובהל לאחר־מכן מייד כימעט

כא בגלל באשקלון לבית־החולים מנשה,
 דלקת־ריאות אצלו אובחנה בחזה. בים

חריפה.
 האתרעות

נענו לא
 אי-אפשר השוטרים שלושת ת <ו
■  בפיהם. מה לשמוע כדי לאתר, היה י
 ניתן לא בשדרות מתחנת־המישטרה גם

 הזה העולם לכתב רישמית. תגובה לקבל
 ממישטרת חוקרים צוות כי רק נאמר

לח המיקרה. נסיבות את חוקר שדרות
 חברת נציגי רק בינתיים, הוזמנו, קירה

 מיק- לבניית האחראית מאשדוד, אשבט
 העוסק שלה וקבלן־המישנה הבטון, לטי

בשדרות. כאלה מיקלטים ארבעה בבניית
 בלתי- תגובה לקבל ניתן זאת לעומת
שבי מקומי, קצין־מישטרה מפי רישמית,

 אותו לדיברי שמו. את לפרסם שלא קש
ש השטורים, משלושת אחד מיהר קצין

 התורן הקצין אל לנקוב, רצה לא בשמו
 שראה אחרי קצר זמן בתחנת־המישטרה,

 מן ביקש השוטר במקום. האירוע את
 או עזרה, להגיש איתו שיבוא הקצין
 צעק הקצידהתורן אך לעשות. מה לייעץ
 למקום חזרה מייד שיחזור וציווה עליו,

הדרושה. העזרה את ויושיט המיקרה
 הלך האמור למיקרה קודם שבועות כמה

 ראש אל טובי, דויד השכונה, מאנשי אחד
 לפניו להתריע כדי אלקבץ, יעקב המועצה,

 המיקלטים ארבעת שמהווים הסכנה על
 ההורים מוועד אחד שהוא טובי, הפתוחים.

 הסתפק לא שבמקום, העממי בבית־הספר
 הבונה הקבלן כי אלקבץ של בתשובתו

הרו המיקלטים. לבטיחות האחראי הוא
ה בבית תיגרר, והתפתחה התלהטו, חות

 נפתח התיגרה בעיקבות בשדרות. מועצה
טובי. דויד נגד פלילי תיק

שד מועצת של הטכנית המחלקה מנהל
 של במרחק מתגורר פחימה, דויד רות,-

 יעקוב טבע שבו המיקלט מן מטרים 50כ־
 פעמים כמה המיקלט ליד עובר הוא מרגאי.

 להתריע דבר עשה לא הוא גם אך ביום.
הפתוחים. שבמיקלטים הסכנה על

 בשעה בשבת, האסון, יום בעצם גם
ויהו רחמים שימשון הלכו בבוקר, 11.30
 לתח- המקומית, לגננת עוזרת חסן, דית

 על להתריע כדי שדרות של גת־מישטרה
 כמה שראו אחרי זאת עשו הם הסכנה.
 המיקלט בקירבת עוברים קטנים ילדים

 עם כאשר.דיברו לתוכו. מועדים וכימעט
 זה אותם שלח בן־דויד, ארמונד היומנאי,

 קיבל כבר כי להם והודיע לביתם, חזרה
 קודם־לכן. שעתיים דומה ברוח הודעה
מרגאי. יעקוב טבע אחר־כך שעות שלוש

יותר. מאוחר רק כוסו המיקלטים פיתחי
 יעקב שדרות, העיירה של המועצה ראש
הוא כלשהי. מאחריות מתנער אלקבץ,

 חתום חוזה הזה העולם כתב לפני הציג
 שבו אשבט, לחברת שדרות מועצת בין

 גידור על האחראית היא החברה כי מצויין
הקב החברה כי גם בו מצויץ המיקלטים.

 פיצויים, בקשת בכל הנושאת היא לנית
 מבני מי שייפגע במקרה כזו, תהיה אם

המקום.
 לחוד. ומעשים — לחוד שחוזה אלא
 צריך אלקבץ יעקב היה מועצה כראש

 כפי בדיוק החוזה, תנאי קיום על להשגיח
 הסכומים על תשגיח הקבלנית שהחברה
 האזהרות למרות המועצה. לה שתשלם
 המיקלטים שבבניית הסכנה בדבר שקיבל,

ביט נשאר קפדניים, אמצעי-ביטחון ללא
ל הקבלנית. החברה בידי התושבים חון

 המיקלטים ארבעה כל היו אלקבץ, דיברי
 שבו זה כולל בשדרות, כיום הנבנים

 שלב שהחל עד — מגודרים האסון, אירע
 הוסרו זה בשלב כשהוחל הבטון. יציקת

נוחה. גישה לציוד לאפשר הגדרות,
 אלקבץ. אומר מסביב,״ גדר ״במקום

 שהיו רשתות־ברזל אשבט חברת ״הניחה
 רק המיקלטים. פיתחי את לכסות צריכות

 זה, את עשו שהם שמעתי שבוע, לפני
 ההנדסה, מחלקת למנהל להודיע ומיהרתי

 חברת מנהל את שיזעיק כדי כהן, יעקב
 לצערי, שלו. קבלדהמישנה את והוא אשבט
 עכשיו, נמצא לא ההנדסה, מחלקת מנהל

 אותו להשיג הצלחתי ולא בהשתלמות, הוא
 או שלי ההוראות את ביצע אם לברר כדי
לא.

 ליד פקח ״יש אלקבץ, הוסיף ״עכשיו,״
 ביממה, שעות 24 מהמיקלטים אחד כל
 המים את שאבנו גם המועצה. חשבון על
 איננו המועצה, חשבון על המיקלטים מן

 בחיי כשמדובר כסף בהוצאות מקמצים
אדם.״

 1 מת שבו המיקלט בתוך מנשה, □ \171
י \ י  הטיקרה ביום צלל מנשה אחיו. 11■

 נ לאחר־ במים. יעקוב את וחיפש ארוכה שעה
| חריפה. בדלקת־ריאות מנשה לקה מכן
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