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־: בגרמניה האסון
ברמשטיין האמריקאי לבסיס מעל אווירי מיפגן

 צוותי .49 והרגו צופים 366 פצעו שבדרום־גרמניה,
ה שניסו בעת אירע הדבר הם. אף נהרגו המטוסים

והתנגשו. אווירי, ״צלב״ של תרגיל לערוף מסופים
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בלהבות. התלקח ולבסוף והרג פצע ראשים, ברת בדרכו הספסלים

 אסון אירע שבועות כמה פני
 חיל־האוויר של בבסיס מחריד /

 בעת בגרמניה. ראמשטייז האמריקאי
 מטוסים שלושה התנגשו אווירי מיפגן

 — נהרגו איש 49 לקהל. מעל באוויר,
מהצופים. וחלק המעורבים הטייסים
 בארץ המיקרה על הדיווח בעת

 לא שמעולם בסיפוק, הכתבים, קבעו
טעות. היתה זאת בארץ. כזה אסון קרה

 מסיבות כי אף — דומה מיקרה כי
 ,1954 יולי בסוף אירע — אחרות
 מחרידה אווירית תאונה אירעה כאשר
 17 נהרגו אז מעגן. בקיבוץ בטכס

נפצעו. 26 אנשים,
בט־ תנובה בסניף מיקרית פגישה

 לעריכת מומחה כעל ארכיון־צה״ל,
 לעזור יוכל ״הוא ועצרות. טכסים
 פגישת באותה לאלון, אמר לכם,״
בטבריה. אקראי

 התנהל שלכאורה העצרת, אירגון
בעדו אחר״כך, רק התגלה בקפידה,
 ועדת־ לפני המארגנים של יותיהם

כשהוא לחלוטין, כחסר״סדר החקירה,
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האסון. כשהתרחש הלם, של מצב מתוף ושוב, שוב צעק הוא שלה!"
 בסדר" ה״יהיה על המיקרה, על סומך

כל־כך. האופייני הישראלי,
 ורב־רושם, גרול טכס על חלם שילו

 והצנחת אווירי מיפגן ישולב שבו
ה פנסים. כשבידיהם יחידות״צנחנים,

 שהשטח כשהתברר התבטלה תוכנית
 לצניחה. מתאים אינו

ל הלכתי למכבי־אש ״כשנזקקתי

 הכבאים,״ את לי נתן והוא (חושי) אבא
 כשהוא החקירה, לוועדת שילו סיפר
 של שיטות״האירגון את אגב״כך מגלה
 ותרנים חבלים ״ספסלים, ההם. הימים
 ראש היה חושי צפון." מפיקוד הובאו

כל־יכול. עירוני רודן עיריית־חיפה,
 הכין חודשים, שלושה במשך כך,

נשתלו נוקתה, החצר העצרת. את שילו
 חשוב, צומת־מידע אז שהיה בריה,

 עמק־הירדן, נכבדי של מקום־מיפגש
האסון. תחילת את שסימנה היא

 מעגן, של מזכיר־הפנים אלון, יצחק
 קיבוץ חבר אבריאל, לאהוד סיפר

 מתכננים רב זמן זה כי נאות־מרדכי,
גולד פרץ לצנחן עצרת־זיכרון במעגן
שטיין.
 גולדשטיין צנח כן לפני שנים 10

 שרות־המודיעין בשליחות בהונגריה,
 ונידון נשפט בשבי, נפל הוא הבריטי.
 בגרעין חבר היה גולדשטיין למוות.
מעגן. את שיסד

 בן־ דויד של איש־אמונו אבריאל,
מנהל שילו, משה על המליץ גוריון,

י.■׳ ..
ופצועים:;,ד* הרוגים

של בליל פזורים, תיקים כובעים, גופות, מחריד. היה

לה ניסו מהניצולים חלק חרדה. וקריאות אבק דם,
 מי היה בבהלה. ברחו אחרים לפצועים. עזרה גיש

לאנשים. הנחיות לתת וניסה המיקרופון על שהשתלט
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