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 לא הצעירה הגערה ע?
עה שך ה7 הפרי מ ה דרכה ב

 נזכרה איומה,״ צעקה ״שמעתי
 של קולה שזהו ״ידעתי צור. מלכה
 ובעלי, אני לשחות, התחלנו סמדר,
 שהסירה ראיתי אך הילדה, לכיוון
ב שהיא לנו ואותתה אותה אספה
 פוריה.״ לבית־חולים דרכה
 צור מלכה השבוע שיחזרה כך

הטרג של תחילתה את ,50ה־ בת
לפ זה היה בתה. את שפקדה דיה

 בת אז היתר, וסמדר שנים. חמש ני
 נסעה השבת יום באותו גם .16
 בכינרת. לנפוש בור מישפחת לה

 עליהם חביב היה מוסיסתא חוף
 הרחצה מציל. בו היה שלא למרות

בל המתרחצים אחריות על היתה
 החוף. על השלט שהודיע כפי בד,

מת סוסיוזא חוף המה זאת בכל

והשירו המיתקנים נקיון רחצים.
ו הגבוהים האקליפטוס ועצי תים

 הנופשים. לצורכי התאימו המבלים
 הפר המים של הנפלא השקט את
 סירת־ של מנוע טירטור פעם מדי

 של שמחה בשאגות מלווה מירוץ,
סלי־המים. גולשי

ב־ ת ם. רם כ מי מח זה היה ב
מהגול התרגש לא איש רגיל. זה

ו בפראות המים את שחתכו שים
 משי־ מתמוגגים עצומה, במהירות

מחה.^
חבר עם שוחה התחילה סמדר

היחי המתרחבות היו לא הן תה.
 ספורים מטרים של במרחק — דות
אח מתרחצים להנאתם שחו מהן
מתרח התחילו הנערות שתי רים.
 את משיגה הנמרצת כשסמדר קות,

חברתה.
 מהחוף מטר 80כ־ של במרחק

 רועמת, סירת־מנוע לפתע הגיחה
מים. גולשת קשורה היתה אליה

 הגבר במהירות. התרחש הכל
ה לא הסירה בהגה שאחז הצעיר

 עד עסוק היה הוא בשוחה. בחין
 הגולשת בביצועי מראשו למעלה

ל כמעט התייחס ולא שמאחוריו,
 חש הוא אך לפניו. שקורה מה

 המים. לעבר וניפנה קל, בזעזוע
 כתם ואת הנערה את גילה אז רק

שמסביבה. הענקי הדם
ח המנוע של המסתובב המדחף

 סמדר של השמאלית רגלה את תך
כליל. אותה וריטש

לבית־ד,חולים הובהלה סמדר
 של שעות כמה אחרי ושם פוריה,

 נואש הרופאים כשצוות התלבטות,
הרגל, על התלויה הבשר מעיסת

 רגלה את לקטוע הרופאים נאלצו
הברך. מעל גבוה

קיבוצ פרנץ. איתי הסירה, נהג
 בשירות חייל אז שהיה מדליה ניק

ו המישטרה על־ידי נעצר סדיר,
שעה. חצי כעבור שוחרר

 עבר שהוא מצאו לא השוטרים
במיוחד. חמורה עבירה

 רשלנות זו היתד, החוק מבחינת
בלבד.

 נמצא במישפט כיף״. לנו ״יש
ורשל פחזנות במעשי אשם החייל

 בטבריה השלום בבית־מישפט נות,
חו 3ו־ לירות 1500 של עונש פסק
 ביצוע על תנאי, על מאסר דשי

ה שנתיים. במשך דומה עבירה
 כי בעונש מקל שהוא ציין שופט

קרבי. קצין הוא הנאשם
 מדוע במישפט הנאשם כשנשאל

כשהב החוף אל והתקרב הסתכן
ל הקיבוצניק טען במתרחצים, חין

 שאנשים מזה כיף לנו ״יש הגנתו:
 עומדים יפה כמה מקרוב רואים

המים.״ על הגולשים
פרנץ. איתי של לצידו היה החוק

 מציל. ללא חוף היה סוסיתא חוף
 סקי־המים שגולשי אומר החוק

 מציל ללא לחוף להתקרב רשאים
ו מהחוף, מטר 50 של למרחק עד

 עד רק מותר מציל עם בחוף אילו
בכינ סקי־המים מהחוף. מטר 300
 ופופולארי חביב ספורט הוא רת

בו. עוסקים ורבים
 לא הצעירה הבת של הטרגדיה

 לנגד ראתה היא לאם. מנוח נתנה
כש סמדר, של עתידה את עיניה

 נערה יכולה כבר מה משחור. חור
? אחת רגל לה כשאין להשיג
ם מה או ת ת: פ מו  לאם אך ל

 סמדר הפתעות. נכונו הפסימית
 היתד, התאונה ביום שרק מספרת

ו לסירה אותי ״כשהעלו מיואשת.
 חשבתי רגל, לי תהיה שלא הבנתי
כשהתעו למחרת, מתי. שלא שחבל
 י למות פתאום מה :חשבתי ררתי,

 לעשות ולהספיק לחיות רוצה אני
הספ לא שעוד הדברים כל את

קתי.״
שע השיקומי לתהליך במקביל

 -תל- בבית־החולים סמדר ברה
 את בהצלחה סיימה היא השומר,

 מועד וכשהגיע התיכון, בית־הספר
 לוותר. שלא החליטה היא גיוסה,
 היתד, בתבל ביותר המופתעת האשד,

ש האמינה שלא סמדר, של אמה
נורמ חיים לחיות תצליח בתה

ליים.
הצב שירותה את סיימה סמדר

 לשרת הספיקה ואף שנה, לפני אי
 את האחרונה. במילחמה במילואים

 בקורם העבירה היא החולפת השנה
בח בירושלים שהתקיים לנגרות

 דווקא למה מישרד־ד,עבודה. סות
ב לעבוד אוהבת היא כי י נגרות

עץ.
 האשד, היתה לא היא להפתעתה

 ארבע איתה היו בקורס. היחידה
 ללמוד היססו שלא נוספות, נשים

לגב שנחשב במיקצוע ולהתנסות
וקשה. רי

 את סמדר מסיימת אלה בימים
גדול. ארון־בגדים של ייצורו

ת רו הת לפני ״עוד ויעוד. נג
 דברים הרבה לעשות רציתי אונה

תגו בגלל ונרתעתי מקובלים. לא
מקו מה לי איכפת לא כיום בות.

 ואני שלי החיים אלה לא. ומה בל
כרצוני.״ אותם לחיות רוצה

אפי ״אולי כיום מתפקדת סמדר
 נפצעתי,״ אילולא מאשר יותר לו

 הוולוו מכונית עם מחייכת. היא
ה את חורשת היא שלה הקטנה

ב ובאלכסון, לרוחב לאורך ארץ
 לה, היד, חבר הרבים. ידידיה חברת

״ו שנתיים, לפני נפרדו הם אך
* התאהבתי.״ לא אני מאז

ל סמדר מתכוונת לא חייה את

 דווקא. ד,נגריה כותלי בין העביר
 לימודיה את להתחיל עומדת היא

 ״אני ברחובות. לחקלאות בפקולטה
לע חושבת ואני חקלאות אוהבת

 גם יעור, עם שקשור במשהו סוק
 מנג־ ההיפך הוא עצים גידול אם

סמדר. מחייכת רות,״

חי ה
־ער1ע לדא מטוס

בי7ת צעיר בי א  גזז ־
ת ה שערו א שוגה בנדר  מ

ה הוא ומאז ש ק ת  מ
דה. למצוא עבו

מכי התל־אביביות ציפורי־הלילה
 כעובד־ )17( מטוס איתן את רות

 אחדות שנים לפני ותיק. מיטבח
 באחד לעבוד הרזה הצעיר התחיל

 עוב־ לצד ירמיהו, ברחוב הפאבים
 סיפר הוא הערביים. די-המיטבח

 לא מעולם אך לומד, אינו שהוא
 עשה מטוס האמיתי. גילו את ציין
 רבים ובעלי־מקומות בעבודתו חיל

 אצלם. לעבוד שיעבור ממנו ביקשו
 בבודגה, אחר־כך באסם, עבד הוא

 צוותא, מול לסליק קומה ירד משם
ביפו. לעבוד הלך ואחר־כך

 דרכו את שהתחיל הצנום, מטוס
 ל- חיש־מהר הפך כלים בשטיפת
 שבקרוב סיפר ולכולם ״פיקולו״

״בארמך. יהיה הוא
הוא אחד יום יצמח. ממילא

נראה הוא זמן־מה כעבור נעלם.

ת רי צור נג
עץ אוהבת

ל רג ת־ ע טו צור ק
תוססים חיים

 לגמרי. חדשה בתספורת שוב,
 שיער פס להוציא גולח, ראשו

 טען מטוס קרקפתו. לאורך עבה
 בניגוד בכוח, סופר שהוא בתחילה
רו שהוא הסביר אחר־כך לרצונו.

אחר־כך יוצא־דופן. להיות צה

יצמח. השיער שממילא אמר
אח תשבו מעסיקיו־לשעבר אך

 להשיג מתקשה הוא מאז רת.
 לצמיחת מייחל והוא עבודה
 ולעבוד לשוב שיוכל כדי שיערו,

עליו. האהובים במקומות

מן אר ס כ טו מאל) מ ש מ )
לחכות צריו
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