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האמבולנס הגיע
הגיעה לא ומדוע
הטיפול ניידת

הגצעץ מ\זו,ז\\\ד\
 במיגרש־ התפרשו הראש ***ומרי

 השעה בת־ים. מרינה מלון של החנייה י■
 האחרון. החמישי ביום לחצות, קרובה היתד.
 ראש־ מהמלון יצאו אחר־כך דקות כמה

 אותו כשמלווים בגין, מנחם הממשלה,
 יעקוב השר ביניהם רבים, חרות ותיקי

 מי מרידור, של וחתנו ורעייתו, מרידוד
קרמרמן. (״יוסקה״) יוסף חבר־כנסת שהיה

בעלי וגרף טוב, במצב־רוח היה בגין
 היה קרמרמן יוסקה רק מלוויו. את צותו

 בדאגה. בו התבוננה רחל, רעייתו, עצור.
 לאיסוף שהוקדש הערב, מיילד כל במשך
 בעלה הרגיש לא דבוטינסקי, למכון כספים
 מחוץ אל פעמים כמה יצא הוא בטוב.
 אוויר.״ קצת לשאוף ״כדי לאולם

 התקרבו ואמה, אביה אשתו, קרמרמן,
 מרידוד. של הגדולה האמריקאית למכונית
 כדי האחורית הדלת את פתח קרמרמן
הת רגע ובאותו להיכנס לאשתו לאפשר

 באפו. חובטת המכונית כשדלת ונפל, מוטט
איש אלוביק, יואל ד״ר השיניים, רופא

^ קרמרמו של גופתו
חירות. וצעירי האצ״ל ותיקי של מישמר־כבוד ניצב כשסביבה

 יעקוב השר של בתו רחל, קרמרמן, של אלמנתו העליונה בתמונה
 את שפתח בעת התמוטט קרמרמן בעלה. גופת מול מרידור,

בבת־ים. בביתלמלון מסיבה של בסיומה, לאשתו, המכונית דלת

בהע בגין פמליית את שליווה ותיק חרות
 אלוביק: אחר־כך סיפר למקום. חש רצה,

 הוא הכרתו. את איבד שהוא ״הבחנתי
 הוא נחלש. שלו והדופק לנשום הפסיק

 בהתמוטטות מצבו את איבחנתי לשונו. בלע
 משכתי מייד המרכזית. העצבים מערכת

 בידי אותה והחזקתי החוצה לשונו את
 לו לעשות התחלתי השניה בידי האחת.
 קרמרמן של נשימתו ואומנם, לב. עיסוי
 ־ אליו.״ לחזור החלה

דיאג רק לא היתה לאלוביק אולם
 חריפות טענות גם אלא רפואית, נוזה
 על שכב ״קרמרמן מגן־דויד־אדום. נגד

האמבו־ שהגיע עד דקות 20 במשך הארץ

 לא וגם חמצן מיכל לא רופא, לא בו
זריקות.״

טענות
מד״א נגד

מכחישים מגן־דויד־אדום אשי ף*
 מחוז־ מנהל לדברי אלוביק. טענות את •

 הגיע פלד, ישראל מד״א, של הירקון
 שהתקבלה אחרי דקות כמה האמבולנס

ה השתלשלות את תיאר פלד הקריאה.
: עניינים

11.58 בשעה הודעה קיבלנו ״אנחנו

 על התקף־לב קיבל שמישהו בתל־אביב
 בבת-ים.״ מרינה למלון סמוך המידרכה,

 המאשר כץ, ראובן היה הלילה באותו התורן
 והודיעו אלי ״טילפנו פלד: של דבריו את
 קרמרמן, שזה לי אמרו לא המיקרה. על לי

 הודעתי מייד בכלל. לי משנה לא זה אבל
 המיקרה.״ על בודים לתחנת באלחוט

 מגן־דויד־אדום לתחנת כץ כשהודיע
 תחנת של התורן ענה המיקרה, על בודים
 יודעים. אנחנו ״כן, שולים: שאול בודים,

 התברר ואומנם, אמבולנס.״ למקום יצא כבר
 לפני עוד בודים, לתחנת שטילפן מי שהיה

 בתל-אביב, המרכזי למוקד שהתקשרו
אמבולנס. והזעיק


