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חן הגדגד
הסל לא נפגע כלל .הארבעה טופלו בידי
אנשים שנמצאו אותה עת ליד הגלגל ,ו 
כעבור זמן־מה׳ כשהגיע האמבולנס למקום,
פונו לבית־החולים בילינסון .למחרת היום
שוחררו הנערות כשהן סובלות מחבטות
ונקעים בכל גופן .לשני הנערים לא אירע
דבר ,בדרך־נם.
יהודית שוכבת בביתה שבפרדס־כץ ,חבו 
לה כל־כולה ואינה מסוגלת לנוע .נוסף
לכל היא סובלת גם מנקע ברגלה .גם
חברתה ,טובה ,רתוקה למיטתה בשל ה 
חבלות והכאבים העזים .שתיהן אינן זוכ 
רות דבר ממה שאירע.
בגני־התערוכה סובב גלגל־ענק נוסף.
יום אחרי המיקרה ניראו אנשים אחדים
*
1

גדגד־הענק כ״יריד־המיזרח״
״בדיקה כמעט מדי־יום״
ך* הבו ר ה ה ע ליז ה  -יהודית שם־טוב
 1 1וטובה קורן בנות  ,16ושני חבריהן
דני חלבי ויצחק אלבזי בני ה־ ,17כולם
מפרדס־כץ — רכשה כרטיסים בקופת יריד
השעשועים שבגני־התערוכה בתל-אביב ,ו
נכנסה פנימה כדי לבלות ערב במיתקנים
השונים המוצבים במקום .הזמן חלף עליהם
בנעימים ,כשהם עוברים ממיתקן למיתקן
ומשתעשעים להנאתם .בסביבות השעה ,11
במוצאי השבת האחרונה ,הם הגיעו אל
התור שהשתרך ליד גלגל-הענק.
משהגיע תורם טיפסו אל תוך הסל ו
התיישבו .ה״סל״ הוא אותו תא בגלגל-
הענק שבו מתיישבים כדי לצאת בסיבוב
בגובה רב .כל המושבים נתפסו ,והמפעיל
החל מסובב את הגלגל ,שעשה שלושה סי
בובים מלאים ונעצר .שלושה סיבובים
תמורת כרטיס .משנעצד הגלגל ,מסובב

אותו מפעילו באיטיות כדי להביא אל
נקודת הירידה ממנו סל אחר בכל פעם.
ואז ,כשעמד סלם של הארבעה להגיע
לשלב שלפני העצירה ,אירע הדבר .הסל
ניתק ממקומו בפיתאומיות ,בגובה של כ
ארבעה מטרים מעל הקרקע ,ונחת בחבטה.
ההמון הרב שהתקהל סביב כלא נשימתו

בעד הגלגל אורי
״אינני מבין איך״

שעשועים בע״נו המשמש בתפקידו זה
כחמש שנים ,ואשר חברתו אחראית על
המיתקנים השונים שבמקום ,אינו יודע מה
מקור התקלה .״מקרה כזה קורה אחד ל
מיליון ,אם בכלל,״ אמר השבוע .״עד
היום לא קרה לנו דבר כזה .הגלגל הזה
הובא לכאן לפני חודש מאיטליה .זהו
גלגל מחודש ,שנבדק היטב עם הגיעו לכאן.
מהנדסים בודקים אותו כמעט מדי יום,
והוא נבדק היטב גם ביום שישי ,היום ש
קדם לתאונה .לפני-כן הוא עבד חודש ימים
בלי בעיות .אינני יודע מה הסיבה ,אמתין
לחוות־דעת של המהנדסים.״
אורי עצמו שהה בתחומי היריד בשעה
שבה אירעה התאונה .הנערות הפצועות
הובאו אליו ,והוא הזעיק את העזרה ה
ראשונה שבמקום ואחר־כך את האמבולנס
שיסיען לבית־החולים .בבוקר המחרת הת
קשר לבית־החולים לברר בדבר מצבן ,ו
נשם לרווחה כשדווח לו כי השתיים שוח
ררו לבתיהן.
אולם ,סביר להניח שעצם הנפילה יעשה
את שלו .אורי מודע לכך שיש בכך משום
פגיעה באמינות מיתקניו וסיכוי סביר ל 
פגיעה בעסקים ,אך אומר  :״אני משוכנע
שהגלגל היה תקין ובטוח .אנחנו בודקים
את המיתקנים בקפדנות ,ופשוט אינני מבין
איך זה קרה.״
שתי הנערות שבו לבתיהן ,והמישפחות
אינן חדלות להודות לגורל על שמנע אסון
כבד .״זה נס גדול ,יכלו גם להירג בעצמם
וגם להרוג אנשים אחרים .מזל שלא היו
אנשים למטה,״ אמרה אימה של יהודית.
חדריהן של שתי הנערות הומים אדם.
קרובים וחברים לכיתה השישית מבית-
הספר הדתי אורט בני-ברק ,שבו הן לומ
דות .והן מספרות שוב ושוב ,כל אחת ב
ביתה ,את אירועי אותו הלילה.
מפעיל גלגל־הענק ובעל הלונה־פארק
במקום ,נעצרו לחקירה על-ידי מישטרת
רמת־גן עוד בליל המיקרה .הם שוחררו
אחרי מסירת עדותם והמישטרה ממשיכה
לחקור ,יחד עם אנשי מכון־התקנים ,אפ
שרויות שונות שהיו עלולות לגרום את
הינתקותו של הסל .אך עד שייוודעו
תוצאות הבדיקה מוסיפים גלגל־הענק השני
י

פצועה שם ■טוב
״פעם אחת בחיים מספיקה!״

הסד שניתי!

״מיקרה אחד למיליון״

בחרדה .מוט־הברזל שעליו היה הסל תלוי
נותר מיותם.
״פיתאום הרגשנו שהסל משתחרר ונופל.
אני וטובה התעלפנו מייד .לא הרגשנו
כלום .רק אחר־כך התעוררנו ,כשבא ה-
אמולנם,״ מספרת יהודית.

ממתינים לתורם לידו .הפירסומים על ה 
תקרית החמורה לא הרתיעו ,כנראה.
הגלגל שממנו צנחו הארבעה הושבת.
הוא ממתין עתה למהנדסים שיבדקו את
פשר התקלה.
יעקב אורי ,שהוא מנכ״ל חברת עיר ה

ושאר המיתקנים בלונה־פארק לפעול כר
גיל ,כשהמוני ילדים מתחננים להוריהם ש 
יניחו להם להשתעשע.
העסקים נמשכים כרגיל ,ויעקב אורי
מקווה שהמיקרה המצעד שאירע השבוע
יישאר בגדר ה״אחד למיליון.״

