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!,ל1! 1 רצתה היא מותה. לפני יומיים 1רל חתנה את ראתה עודי אלטף !
* נ1 י \ י |1י  הו לזזתונתה. בדרך מותה את מצאה ■אך ילדים, ולגדל עקרת־בית י

1 לעקיפה יצא שמסרוף בשעה אלטף, יישבה שם המכונית, של הימני בצידה אירעה

 משימתה, שיכור מערוף, אך להזהירו,
לאזהרה. שם־לב לא

 לכפר מטול-כרם המוביל הכביש על
 הוא מסחררת. במהירות מערוף נהג עתיל
ה שבדרכו. המכוניות את בפזיזות עקף
 לידו. הקידמי, במושב ישבה אלטף כלה

 יחד והחברות האחיות וצהלו שרו מאחור
 מהתרוממות־ הושפע מערוף הילדים. עם

ה את יותר עוד והגביר הכללית הרוח
מהירות.
 הנמצא שוויקי, הכפר ליד אירע האסון

פולקסוואגן מכונית עקף מערוף הדרך. על

 השמאלי בצד לנסוע והמשיך דאבל־קבינה,
 ו לפתע אחרת. מכונית לעקוף בנסיון הכביש
 מרצ מיספר בעלת מרצדס משאית סיבוב מאחרי

 מאוחר כבר היד, הנגדי. בכיוון שנסעה עזה,
 למ חזרה המכונית את לכוון יוכל שמערוף

 ה! שעקף. למכוניות במקביל נהג הוא הימני.
 בז לו השאיר לא המסלולים שני בעל הצר

 ק בנסיון שמאלה, מערוף סטה האחרון ברגע
 ]1 בכך, הבחין המשאית נהג הנגדיים. לשוליים

 לעבור.! לו לאפשר כדי הכביש למרכז לסטות
נמנעת. בלתי כבר היתר, ההתנגשות
ד הצד פגע שמאלה מהסטייה כתוצאה

בבית־החולים
כי לו סיפרו קשה, פצוע שהוא

 מערוף איבד התאונה בזמן מילחס. מערוף החתן שוכב
 בשעה הנפשי, המשבר את ממנו למנוע כדי הכרתו. את

בלבד. קל באופן נפצעו האחרים והנוסעים כלתו

 המהודרת הפרטית המכונימ וסעי ך
ש העובדה מרומם. במצב־רוח היו ^

 לא נוסעים, 13 נדחסו המושבים בחמשת
 הפרחים קישוטי האווירה. על העיבה

 המכונית גוף את שהקיפו וד,שרשרות
 היו וכלה חתן ד,שימחה: מקור על העידו
 אך קרוביהם. עם יחד לחתונתם בדרך

 בטרם עוד נקטעה עבורם שהוכנה החגיגה
 משאית עם חזיתות בהתנגשות החלה.
 מנוסעי שבעה עוד עם יחד הכלה נהרגה

 נפצעו הנוסעים ושאר החתן המכונית.
קשה.

 שעבר בשבוע החמישי היום בצהרי
 ב־ ,17ה־ בת עודי אלטף הכלה, שהתה

 אחר־הצה- 3 בשעה בטול־כרם. מבודיופי
 ,22ה־ בן מילחם מערוף החתן, בא ריים

 שעמד הטכס, אל בת־זוגתו את .לקחת
 הסמוך עתיל בכפר בבית־הוריה, להיערך

 נשים להשתתף עמדו בחגיגה לטול-כרם.
 נערכות המוסלמים מנהג לפי שכן בלבד,

 ולנשים. לגברים נפרדות מסיבות־חתונה
 לפני שבועיים נערכה לגברים החאפלה

כן•

 אלטף הכלה
מאחיה. אחד עם

האבל. בזמן (משמאל) הכלה

 מילחם, שאפיק החתן, של הבוגר אחיו
 מכונית את השימחד, בעל לרשות העמיד

 וחברותיה אחיותיה שלו. הפרטית המרצדם
 נכנסו למיספרה, אותה שליוו הכלה, של
 עימן יחד הכלולות. מכונית לתוך הן אף
 כולם את דחם החתן מילדיהן. כמה היו

 בתקנות להתחשב מבלי המרצדס, לתוך
 כשיצאה הנוסעים. מיספר את המגבילות
 כי שאפיק האח הבחין לדרך, המכונית

בידו לו סימן הוא בפראות. נוהג החתן
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