
 איינשטיין אריק
 היו וירידותיו

ח ו ר ־ ב צ מ  ב
. ם מ ו ר  הם מ
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הנהג. שליד המושב מן בינשטיין
 היה וסימה אריק של חילוצם

 5 הרנו למכונית ביותר. הקשה
 ועוד מלפנים, דלתות שתי רק יש

 שנגרם הנזק מאחור. תא־מיטען דלת
̂  בני של הוצאתם על היקשה לרכב
 ואנשי האחורי, מהמושב הזוג

לטלטלם חששו גם מגן־דויד־אדום

(מימין) אריק הזוג:
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למ הוזעק לכן פציעותיהם. בשל
 שהשתמש מכבי־אש, של צוות קום

 חשמלית, וברתכת ברזל במוטות
אח רק לחילוצם. פתח לפתוח כדי
להו הצליחו תמימות דקות 20 רי

 חולץ אריק סימה. את זו בדרך ציא
תא־המיטען. לדלת מבעד לבסוף

ה של אחותו רובינשטיין, רבקה
 מנחם עורך־הדין הפלילי, פרקליט

 היא מפצעיה. מתה רובינשטיין.
המכר גג של ומחלק מהדלת נפגעה

|1ן1 ך 1י  בתהליך היתה 38ה־ בת רובינשטיין רבקה הציירת י1
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זוהר. אורי הרב אצל ביקרה ואף מיצוות, ולקיים נרות להדליק חילה

 לרוץ למחשבות תן לאט, ע
י ״ /  יתחילו לא הכיוונים, בכל ;

 לאס...״ סע לאט, סע בלעדינו,
איינשטיין, אריק הזמר של שירו

 פירסומו עם מייד הפך לאט, סט
 תאונות למניעת המועצה לסיסמת
 שם את הנושא התקליט, בדרכים.

זהי לנהגים כפרס חולק השיר,
איינשטיין. כתב המילים את רים.

ב נוהג שאינו הזמר, של חבריו
 הלקויה, ראייתו בשל בעצמו רכב

 הפרטיים בחייו שגם לספר יודעים
ל ״סע זהירה. לנהיגה מטיף הוא
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ש לנהגים לומר נוהג הוא אט.״
 לשמור ״צריך מצטרף, הוא אליהם

בדרכים.״ אנשים של החיים על
 קרה השבוע הראשון היום בבוקר

 ניזהר: כה שממנו אסון, לאריק
תאונת־דרכים.

סיפ המחרידה, התאונה אחרי יום
במכו שנהגה בורשטיין, נורית רה

 ל־ המיקרה על האדומה, 5 רנו נית
מנה ,34ה־ בת האשה הזח. העולם

 הקאמרי, בתיאטרון הצגות לת
הטו שחברתה יודעת איגד■ עדיין

(״רבקזללה״) רבקה הציירת בה,

 וסימה ואריק לידי, ישבה רבקה תנו.
מאחור.

 סימה, של הבית לכיוון ״נסעתי
 שם. ואותה אריק את להוריד כדי
 לא אני יותר. כלום זוכרת לא אני

 יודעת לא אני קרה. מה יודעת
כלום!״ זוכרת לא אני בנו. פגע מי

הצליחו לא
לחלץ

 פריש־ הרחובות פינת יידי ^
מ קפצו בתל־אביב, מן־ריינם י

לפ לארבע רבע בשעה מיטותיהם
 עזה. חבטה קול לשמע בוקר, נות

 לעיניהם נתגלה למירפסות, כשיצאו
 על פרטית, מכונית מזעזע: מחזה

ומ מחוצה כשהיא עמדה נוסעיה,
 פגע אוטובוס הצומת. בצד עוכה

ה של הימני בצידו רבה בעוצמה
 כמה של למרחק אותו והעיף רכב,

מטרים.
 בן עאטף סורר. האוטובוס. נהג

 בהלם הוכה איפתען, בכפר 23ה־
דם. השותתים הפצועים למראה

1 1 1 1 1 1 1 פי ,34ה־ בת בורשטיין נורית 1 ה למחרת שצולמה נ
! ו  סיפרה היא בתל־אביב. הדסה בבית־החולים תאונה 111111 ו

האסון. לפני נורית :מימין בתמונה האסון. ■אירע כיצד זוכרת שאינה

צו והחל הצומת במרכז נעמד הוא
אמ ״תזמינו הכיוונים: לכל עק

 מישטרה!״ בולנס!
 על-ידי שהוזעקה ניידת־מישטרה,

 דקות. כמה כעבור הגיעה השכנים,
 כמה אחר־זה בזה הגיעו בעיקבותיה

 חילצו צוותי־ההצלה אמבולנסים.
 בורשטיין, נורית הנהגת, את מייד
 דלת את לפתוח התקשו הם אולם

 כלפי שנדחסה הנהג, שליד המושב
 אחרי רק הפגיעה. מעוצמת פנים

להזי הצליחו הם מרובים מאמצים
רו רבקה את ולחלץ ממקומה זה

 ראשה על פנים כלפי שנמחצו נית,
וגופה.

הוג אליהו סימה של מצבה
 ה- במחלקה אושפזה היא כקשה. דר

 אי־ בבית־החולים נירו־כירורגית
 תוך- לדמם בחשד בתל-אביב כילוב

ש קשה ממכה כתוצאה גולגולתי,
מחב גם סובלת היא בראש. קיבלה

ת תישאר וכפי־הנראה בבטן, לות
בבית־החולים. ארוכה קופה

במח המאושפז איינשטיין אריק
 אי־ בבית־החולים הכירורגית לקה

הוא בינוני. באופן נפצע כילוב,

 איש בתאונה. נהרגה רובינשטיין.
שהידי מחשש לה, הודיע טרם גם
 אריק נפגעו כמה עד לה, תזיק עה

אליהו. סימה וחברתו, איינשטיין
במו שנפגשנו רק זוכרת ״אני

ה נורית, סיפרה שבלול,״ עדון
 ב־ הדסה בבית־החולים מאושפזת
 הרבה שם התעכבנו ״לא תל־אביב.

במ הביתה נסענו ורבקה אני זמן.
אי- באו וסימה ואריק שלי. כונית
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