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במדינה
תל־אביב

הספר דפי טביעה
 והעיריה המצילים

 עבודה בסכסין־ עסוקים
טובעים והמתרחצים

המסכ היבשים, המיספרים מאחרי
 בים, טביעות של סטטיסטיקות מים

 אנשים של טרגיים סיפורים מסתתרים
 שעבר בשבוע חייהם. את שקיפדו

איש. שיבעה של חייהם נקטעו בלבד
 אומרים שווא," קורבנות ״אלה

 של ״קורבנות תל־אביב. חופי מצילי
 ובין בינינו נגמרת בלתי מילחמה
העיריה."
 מיקרי טבלת על מהיר מבט
 השנים בשש הרחצה בעונת הטביעה

 הטבלה מוזרה. עקומה מגלה האחרונות
 מיקרי 7 היו שבה '78 משנת מתחילה
 — 80 ;3 — ׳79 בתל־אביב, טביעות

 10 — ׳83ו־ 6 — ׳82 :16 — '81 :11
 1980 שבשנת מסתבר טביעה. מיקרי
 עיריית בין רציני סיכסון־ התחיל

 סגרה זו בשנה המצילים. ובין תל־אביב
 וצימצמה תחנות־הצלה כמה העיריה

האחרות. בתחנות כוח־האדם את
 מיקרי במיספר המדהימה הירידה

 בגלל היתה ,1982 בשנת הטביעה
 החליטו זו בשנה הלבנון. מילחמת

 סיכסון־ את להחמיר שלא המצילים,
 המאמץ בגלל שלהם העבודה

 הסתיים לא הסיכסוך אך המילחמתי.
 עד ונמשך אחרי־כן שנה התחדש והוא
היום.

 למציל בעלון מטר. 150 כל
 בין נאמר מישרד־הפנים, שמוציא
 ימצאו גדולה הצלה תחנת ״בכל השאר:
 שלושה לפחות הרחצה בשעות

 בדרגת מהם שניים שלפחות מצילים,
 תהיה רחצה בעונת אחראי... מציל

 אחת הצלה תחנת מוכרז רחצה במקום
 קבע אם אלא רחצה, חוף מטר 150 לכל

 שתהיה ובלבד אחרת, הרחצה מפקח
 מקום באותו. לפחות אחת הצלה תחנת

מוכרז.״
 עיריית ניסתה האחרונות בשנים
 הן דרסטי באופן לקצץ תל״אביב
 והן בחופים ההצלה תחנות במיספר
 למרות תחנה, בכל המצילים במיספר

רחצה. מקומות הסדרת חוק
 האחרונות, השנים בוזמש שנה, בכל

 סיכסוך על מכריזים שהמצילים אחרי
 מגיעים בעיצומים, ופותחים עבודה

איתם המגיע לבית־הדץ, הצדדים שני

 פסק־רין. של תוקף שמקבלת לפשרה
 בשנה באוגוסט 31 ה־ אחרי ״אבל

 ״העיריה המצילים, אומרים שעברה,"
 זה הסכם לפי ההסכם.״ את קיימה לא

 מייד יובא מצילים סיכסוך שכל הוחלט
פריטטית. לוועדה
 השנה בעומס. עומדים לא

 בחודש כרגיל, הרחצה עונת התחילה
 אינה שהעיריה המצילים כשראו מאי.

 על הכריזו הדיונים, שולחן אל מגיעה
 בשבועות יוני. באמצע עבודה סיכסוך

 עיצומים נוקטים הם האחרונים
 7 השעה מן הספר״ ״לפי ועובדים

 אחרי־הצהריים. וחצי 2ל־ ועד בבוקר
 טבעו בלבד האחרון שבשבוע קרה כך

46 שעות אחרי כולם אנשים, שיבעה

 בפירוש ״זה המצילים. של העבודה
 אומר המצילים.״ שביתת של תוצאה
 המצילים ועד חבר הניג, אברהם
 ״השנה לדתיים. שרתון בחוף והמציל
 והמצילים זמניים מצילים 20 פוטרו

 שעות בעומס עומדים אינם הנותרים
ממשיך. הוא הנוספות.״ העבודה
 בזמן השיא, בשעת הרחצה חוף
 תלמידי כשכל העונה, של השיא

 השבוע היה בחופשות, בתי־הספר
 פוחדים ״אנשים לחלוטין. ריק כמעט
ומס המצילים אומרים לים." לבוא

הריק. החוף על תכלים
מישפט

רבלון של הסוזוקי
 טועגות שתיים

 הגדול לסרס
יכריע ובית־המישסט

 היא מאושרת. נשמעה החיילת
 רבלון לחברת־התמרוקים טילפנה
 במכונית פתק־הזכיה כי והודיעה
 כי סיפרה היא בידה. נמצא סוזוקי

 שמפו בקבוק בתוך אותו מצאה
 תבוא היא וכי ־ בשק״ם. שקנתה

 את לקבל כדי רבלון למישרדי
 הפקירה בידי השאירה היא המכונית.

 הטלפון מיספר את קונפורטי וירה
שמה. ואת שלה

 להיות עמד זה רבלון חברת עבור
 שבו גדול, מיבצע־פרסים של סיומו
 מאות בין השנה. מאי בחודש פתחה

 היה השמפו לקונות שחולקו הפרסים
סוזוקי. במכונית המזכה אחד פתק רק

 שהציג אדם טילפן למחרת, אולם,
 ואמר החיילת, של כמפקדה עצמו

 פריצה בוצעה כי קונפורטי לגברת
 נגנב. ותיק־הזכיה החיילת של לחדרה

 ראו בבסיס רבים חיילים כי אמר הוא
 הפריצה, לפני החיילת בידי הפתק את

בבית־חולים. אושפזה והנערה
 לתמונה נכנסה הצבאית המישטרה

 החיילים אחד בעניין. חוקרת והחלה
 בידי פתק־הזכיה את ראה כי שטען

 שם רבלון, למישרדי הוזמן החיילת,
 פתק־הזכיה תצלום את החוקר לו הראה
 שראה, הפתק פרטי על החייל את וחקר

עיניו. במו לדבריו,
 כשבועיים הכרמל. כשוק גם

 אשה פנתה החיילת של הודעתה אחרי
 בידיה כי וטענה רבלון לחברת נוספת
 אותו הביאה היא הזוכה. הפתק נמצא

 מצאה כי וסיפרה קונפורטי לגברת
הכרמל. בשוק שקנתה בבקבוק אותו

 על למקור. מתאים ונמצא נבדק הפתק
 מיספר את רבלון פקידת כתבה גבו

 לה החזירה האשה, של הזהות תעודת
 בימים להתקשר והבטיחה אותו,

הקרובים.
 תוצאות כל התקבלו שטרם מאחר

 חברת ידעה לא הצבאית, מהמישטרה
 ותבעה שחזרה לאשה לענות מה רבלון

 בצעד נקטה כן על המכונית. את
 החברה, של עורך־הרין נדיר. מישפטי

 לבית־המישפט פנה גרינפלד, רפאל
 כיצד הוראות וביקש בתל־אביב המחוזי
 וירה של תצהירה את צירף הוא לנהוג.

 והשאיר המקרה עובדות על קונפורמי
 המכונית את למסור למי ההחלטה את

בית־המישפט. בידי

תל־אביב בחוף טבוע
לים״ לבוא פוחדים .,אנשים
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