
 ספסלי־ של שורות שלוש סודרו עצים,
 הוקמו מיגרשי־חנייה, הוכנו לבנים, עץ
 בקיבוץ. שונים במקומות מיזנונים 12

 צרה, אנדרטת־שיש הוקמה וכמובן,
מטרים. שישה של לגובה מתנשאת

 קול שילו. שקד יחסי־ציבור על גם
 בשבועיים האירוע את הזכיר ישראל
כמה ללא־תקדים. בתכיפות לו שקדמו

ף ך11ה  יפה-תואר, גלין, אורי 1י
 מרשים, גבה״קומה, □ □11

בריגשי״אשמה. היום עד המתייסר

האסון. לפני דקות כמה איתו, הות

 זוהי היום. עד גנו אצל שמורה
האסון. מרגע מאוד קשה מזכרת

 על השדרנים סיפרו ביום פעמים וכמה
אח תוכניות הופסקו לעיתים העצרת. ״

 או הטכס על נוסף פרט למסור כדי רות
 במילחמת״העולם פעולות־ההצלה על

השניה.
 בידיעות מלאים היו העיתונים גם

 על נוסף העצרת, לקראת נרגשות
 העיתונים, בכל שנפרשו המודעות

לירות. 5000כ־ לקופת״המדינה ושעלו

 מישפט
קסטגד 9

הת־ ,ביולי 29ה־ המיועד, יום ^
הכינרת, חוף על במעגן, קבצו

ע־ חלוצי מלח־הארץ. מוזמנים, כאלף

------------ ------

גדולה. מהומה הקינוץ כחצר השתררה בתחילה 1
 מהמ־ נלקח שרת משה עבר. לכל ברחו אנשים
הבו- מהמטוס הקהל את להרחיק ניסו והחיילים

הלבן, בחפץ ונופף החלון דרך ראשו

אחו וגע
השוטרים קום,

 קצי־ מפקדי־ההגנה, והגליל, מק־הירדן
 שרת, משה ופקידי־ממשלה. ני־צבא

 חושי, אבא אלמוגי, יוסף אלון, יגאל
קולק. טדי סנש, קתרינה

 מישפט־ התנהל ממש ימים באותם
 מלכיאל נגד מדינת־ישראל של הדיבה

 קס־ ישראל עמד שבמרכזו גרינוולד,
 להנציח משנועדה יותר העצרת, טנר.

 את להפגין ביקשה גולדשטיין, את
 ושל מפא״י של הטובים קשריהם
 של במחווה הונגריה. יהדות עם קסטנר
גו את לקשור מפא״י ניסתה אבירות

 גם ואמנם, קסטנר. של בגורלו רלה
העצרת. משתתפי בין היה הוא

 מה במפא״י. תיעתע שהגורל אלא
 הפך מפואר טכס להיות היה שצריך

למלכודת־מוות.
 מעגן, נציג בערב. 7.10 היתה השעה

 של אביו נאומו. את סיים דנציג, מנחם
 ואמר: לאנדרטה סמוך עמד גולדשטיין

 ארוכה. שליחות אחרי אליכם חזר ״פרץ
 עלו אחריו לעד." ביניכם ינוח עכשיו

 זר־פרחים. והניחו פרץ של ואחיו אמו
ה מהאנדרטה. הלוט את הסיר האב

 נתנאל סגן־אלוף למקומם. חזרו הורים
 הנשיא, איגרת את לקרוא התחיל לורך
בן־צבי. יצחק

 הבא, לנואם בקוצר־רוח חיכה הקהל
 רוצה הוא כי ברור היה שרת. משה
לפרשת הקשור חשוב, משהו לומר

מעל חגו םייםר״״ מטוסי ני **ץ
אלי לב שם לא איש לנואמים.

 לעברם. אצבע הושטה לפתע הם.
 התנדנד המטוסים אחד של מגלגלו

 הצמודה איגרת היתה זו לבן. חפץ
 אולם להטילה, ניסה הטייס למיצנח.

 המטוס בגלגל. נתפסה והיא הצליח לא
 הטייס הכינרת. לעבר עצמו הסיט
 גופו מחצית את מוציא כשהוא נראה

 את ללכוד מנסה למטוס, מחוץ אל
את הוציא הוא הצליח. לבסוף האיגרת.

בהצלחתו. להתגאות רצה כנראה
 אל חג המטוס כפיים. לו מחא הקהל
 יוכל שהטייס כדי האנדרטה, מאחורי
איגרתו. את להטיל
 ימים. באותם מקובל נוהג היה זה

 איגרות־ הוצנחו ובעצרות בטכסים
 הנואמים. אל או הקהל אל ברכה

 שולחה שונים. אישים היו המברכים
 שנוי־במח־ במעגן איגרת־הברכה של

 נמסר ברדיו במהדורות־החדשות לוקת.
 מוצנחת ברכה שישלח הוא הנשיא כי
 החקירה בוועדת העצרת. משתתפי אל

אחרות. עובדות התגלו
 או האיגרת של שתוכנה אלא
 את הקטינו לא המעורפל שולחה

מימדי־האסון.
 שזה הטייס, במהירות. קרה הכל

 חילוץ־האי־ ניסיונות את סיים עתה
 צלל המטוס הקהל. אל התקרב גרת,
 עוד והנמיך לבימה התקרב נמוך.

 לוי, שימחה סגן קצין־צנחנים, לרדת.
 נכרת. ראשו נפל, כיתתו, לפני שניצב
 הגדולה. בחצר השתררה מוות דממת
 לתפוס כדי כאילו ידיים, הרימו אנשים

ולעוצרו. המטוס כנף את
 אשה. זעקת הדממה את קטעה ואז

 בבעתה מביטים רגליהם, על קמו הכל
 האגף במרכז בלהבות, העולה במטוס

הספסלים. של השמאלי
 נסו אנשים לעזרה. זעקו פצועים

המיק על השתלט מישהו עבר. לכל
 המקום את ״פנו הוראות. וחילק רופון
 מחסה תפסו המטוס! מן התרחקו מיד!

 המטוס לארץ! פלו הבניינים! מאחורי
רגע!" בכל להתפוצץ יכול

 אנשים השתררה. גדולה מהומה
 כדי שתוך כאלה ״היו הארץ. על זחלו

 פושקים נראו ופירפוריהם זחילתם
 משותקים מוטלים ונשארו אבריהם
במעריב. נכתב ומתים,״

 ותיקים כובעים שרופים, ספסלים
 גופות למראה זועקים ניצולים פזורים,

 עזרה. להגיש שניסו מי היו מוכרות.
מיהר אלון יגאל מהמקום, נלקח שרת

די ער,  ב״עולס שהופיעה השער תמונת זו ייפגעומהתפוצצותו. שלא נ
 חברי התחתונה, בתמונה האסון. שהתרחש אחרי ימים נמה הזה״
למקום. שבאו האמבולנסים אל קשה, פצוע מובילים מזועזעים משק

 את הרחיקו החיילים קרוב, לבניין
מהמטוס. הקהל

 איגרת־ את ״הוצאתי לורך: נתנאל
 את לקרוא והתחלתי מכיסי הנשיא

 ראיתי עיני, מזווית פתאום, בירכתו.
 קצין חלום־בלהות: סוריאליסטי, מחזה

 ראיתי אחר־כך רק ראש. בלי צנחנים
 ואז הספסלים, על מטפס המטוס את

לקרוא.״ הפסקתי
 ;,הגה
ציפייה!"

 הפצועים כשפונו אחר־כך,
ש!!״־ בית־החולים אל וההרוגים

 גודל להתברר החל טבריה, במרכז צר
האסון.
 מפצעיהם מתו שניים הרוגים. 15
 ההרוגים: בין יותר. מאוחר אחרים ימים

 בנו סירני, דניאל ובעלה. קטרון עופרה
הא הצנחן סירני, אנצו של 25ה־ בן

צנ ארבעה באיטליה. שנהרג גדתי
 לשליחות גולדשטיין של חבריו חנים,

 אשתו כסה, ציפורה באירופה. הצניחה
ממפא״י. ח״כ כסה, יונה של

 נפקד לא במעגן גם אסון, בכל וכמו
הרא השורות ספסלי הנס: של מקומו
לדי יועדו שונות  איחרו הם הקיבוץ. לי

 חברי־ה־ הושבו במקומותיהם להגיע.
שר (המשך )16 בע

י ?


