
השריפה למחרת בבית־שמש, הרצל ברחוב הבית
לכאן!״ נחזור .לא

 בבית־שמש: הפעם שוב, קוה זה
 שעי־ הדיווח, בתוך ברוני־גאז

 בציוד־ חמור מחסוו דלקים, הכביסה
״ □,גבה מנור אין בוזייניבו׳, אין ניבוי,

 את בדק החברה מטעם מהנדס הבניין.
 הדיירים שכל והחליט השריפה תוצאות
 למעט במקום, ולהתגורר לחזור יכולים
כליל. שנשרפה הדירה דיירי

 קשה תרעומת מעוררת זו החלטה
 לשלושה שפונו המישפחות, 13 בקרב
מקומי. למלון ימים

כו מפוייח הבניין של המערבי צירו
 חדר־המד־ סדקים. יש הבית בחזית לו.

 לבניין זרם־החשמל במים. מלא רגות
 פרוצים. הבתים השריפה. במהלך נותק
 מחדר־המדר־ עולה עשן של כבד ריח
 שייעלם עד רב זמן עוד ויעבור גות,

במה ימחה לא השריפה זיכרון לגמרי.
רה.

 דייר בן־אברהם, מאיר של ילדתו
 בתחילה התעוררה. לא עדיין בבניין,

 התעוררה אחר־כך קשיי־נשימה, לה היו
 ליל־אמש ומאז ומפוחדת בוכה כשהיא

התעוררה. לא
 דיירים מתגודדים לבניין בכניסה

 לשהות ביכולתם שאין אלה אחדים,
 לטפל צריך בבית־המלון. חסרי־מעש

 עמידר, נציגי עם לדבר שנשאר. במה
 המועצה המקומית. המועצה מהנדס עם

 בפתח העומדים שומרים, למקום הביאה
 שומר גניבות־רכוש. ומונעים הבניין
 תפקידו את לוקח שוטר־לשעבר, קפדן,

 כניסת למנוע ומנסה מלאה ברצינות
למקום. עיתונאים

דרו־ יעקב ועד־הדיירים, יושב־ראש

 ושני אשתו עם במקום המתגורר קמן,
 מאוד מעוניין שנה, 13 זה ילדיו,

 ״המצב השריפה. פרצה כיצד שיבדקו
 מכונה המקום בלתי־נסבל. הוא כאן

 נזכרים אסונות כאן כשיש שכונת־עוני.
אומר. הוא להגיע," כולם

 הזגהה
בטיחותית

 כ- עומדים יסתורי־הפלסטיק **
קן ת  הישראלי. התקנים ממן של ^/

בחש נלקחה שלא כל־כך מוזר על־כן
 *► היו אילו שריפה. של אפשרות בון

 ! לא־ אחר, חומר עשויים המיסתורים
 ! התפשטות נמנעת והיתה יתכן דליק,
התחתונות. שבקומות לדירות האש

הבניי בשאר כמו זה, בבניין־מגורים
 ננמידר, בבעלות הנמצאים ברחוב, נים
 אין שריפות. לכיבוי אמצעים כל אין

 מרכזיים אינדרטים(ברזים אין מטפים,
 כל ליד שריפה) למיקרה למים לחיבור

הנו הבניינים חמשת ליד לא וגם בניין,
שברחוב. ספים

 * מודעים אינם עצמו הבית דיירי
 שמסביב בחצר אלה. כגון למיקרים
 בלוני־הגאז ואילו עשבי־פרא. צומחים

ב רק עצמן. הדירות בתוך ממוקמים
 אילו כבד. אסון אירע לא מיקרה דרך

 היו לבלוני־הגאז האש מגיעה היתה
לחלוטין. שונות התוצאות

 ולגור לחזור מוכנים לא נחנו ס
י / סד בו נוצרו שנשרף! בבניין 1;
 מינימליים. תנאי־בטיחות בו אין קים!
 הצורך,״ במיקרה להיחלץ דרך שום אין

 בבית־ הרצל ברחוב הבית דיירי טוענים
 שריפה, בו שפרצה אחרי יום שמש,

 בשש ופגעה דירת־מגורים שכילתה
 של המערבי באגף כולן נוספות, דירות

הבניין.
 מכבי־האש של ראשונה מחקירה
 בקומה פרצה שהאש עולה בבית־שמש
למיסתור־הפלססיק הגיעה השלישית,

הפלס בו. ואחזה מיתקן־הכביסה של
 מיסתורי־הכבי־ את והצית טיפטף טיק
התחתונות. הקומות של סה

שע ארכה השריפה כיבוי מלאכת
ב היתה שהאש מפני לא וחצי, תיים

 עליה, להתגבר קשה שהיה כזו עוצמה
 במקום מכבי־האש שבידי משום אלא
 לכבות כדי הדרושים האמצעים היו לא
במהירות. השריפה את

והדיי עסידר לחברת שייך הבניין
 היא עמידר בשכירות. במקום גרים רים

ולאחזקת למיתקני־הביטחון האחראית

הבניין ליד זועמים דיירים במיטבה(מימין), בלון־הגאז
!״לנו דואגים ״לא
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