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זו. הפלגתם את שסיימו אחרי בארצות־הברית, הסירה את מכרו ה־ לגבי וחסר־תקדים נועז במיבצע האטלנטי, האוקינוס את איים

 ה3חי8 אחינו שני
נועז מבצע ביצעו

 סירת־מפ־ נקשריד, הלילה חצות ף*
שים^  שבאי רציף־הצוללות אל קטנה -ו

ה הצי אנשי סאן־תומאס. הקטן הקאריבי
 עיניים פקהו בסירה שהבחינו אמריקאי
 לפניהם אחר מישהו ולא הם לא תמהות.

 תרנה שעל ישראלית, סירה מעולם ראה
 שם חרוט חרטומה ועל ישראלי דגל מתנוסס

העולם. של זו בפינה עברי,
 שהמלח ומזוקנים כחושים צעירים שני

ה ובגדיהם עורם על עבות בשכבות נח
 ירדו כאשר התמהון את הגבירו מרופטים,

 ״אנחנו החשדניים: לזקיפים ומסרו מהסירה
ב האוקינוס את עכשיו חצינו י־שראליים,

הזו.״ סירה
 החיפאיים, האחים שני יכלו שעה אותה

 הישג לזכותם לזקוף ריטר, ויעקב משר,
 הימאות־הישראלית בתולדות תקדים חסר
 יחלום הגשימו הם העברי. הנוער מבצעי ובין

 דמיונם את ריתק ארוכות שנים שבמשך
חד שמונה הישראליים. הימאים טובי של

 סכנות והרה נועז למסע שיצאו אחרי שים
 ב־ הפלגה של רצופות יממות 37 ואחרי

 היבשת לחופי הגיעו הם האטלנטי, אוקינום
האמריקאית.

★ ★ ★
היסטוריה עשו האחים

ד י י ל ה א ר ש  לארצות־הברית מי
תן1\  מאמץ זמן, פחות בהרבה לעשות ני

 ריטר. האחים שני זאת עשו מאשר וכסף
 כיום היא מפרש בסירת האוקינוס חציית

 מעטים שרק ספורט אולם וספורט, הרפתקה
לעצמם. אותו להרשות יכולים

קטנה היסטוריה עשו ומשה יעקב אולם

 סירה לרכישת הספיק לא בידם שהיה הכסף
 לחציית המקובל מהסוג ומרווחת, גדולה

הצ רבים, חיפושים אחרי אולם אוקינוסים.
לדרי שהתאימה קטנה סירה למצוא ליחו

 היתד, הצרה הכספית. וליכולתם שותיהם
 הם בלבד. הנייר על קיימת היתד, שהסירה
 הדגם בהזמנת חסכונותיהם כל את השקיעו
 אחר־ חודשים ומספר לשוק, שיצא הראשון

 לקבל כדי שבאיטליה בארי לנמל יצאו כך
התקווה. לה קראו הסירה, את לידיהם

★ ★ ★
ומצפן אטזס עם

 של באורך סירה היתר, ■•תקווה״
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לגובה התנוסס תרנה ק״ג. 1800 היה קלה

'1 □

ש אחרי איטלקי, דג, עליה הניפו ברירה
 הם כי האיטלקיים השלטונות בפני הצהירו
 איטליה לחופי מסביב להפלגת־נופש יוצאים

ויוון.
 לחם כיכרות 30ב־ מצויירים כשהם וכך,

 יצאו שימורים, של ומלאי מיוחדת בעטיפה
 צריכה היתד, תוכניתם שלפי לדרך האחים

 עד להגיע תיכננו הם שנתיים. להימשך
 מעט לצבור כדי שם לעבוד ארצות־הברית,

בסירה. העולם בסיבוב ולהמשיך כסף
 חדירת את למנוע שכדי הסירה, בתוך

ל צריכים היו לתוכה והגשם קצף־הגלים
 שני היו גדול, בברזנט פיתחה את כסות

במי להם ששימשו מעץ, קטנים דרגשים
 שולחן. להם היתד, המנוע תושבת טות.

אט היו להם שהיו היחידים הניוזט אמצעי
 משתמשים בו הסוג מן רגיל, גיאוגרפי לס

 שניים בן קטן, ומצפן תיכון בבית־ספר
 של המתוקים המים מיכל אינטשים. וחצי

 צריכה שהיתר, מים כמות הכיל הסירה
 לשני ליום מים ליטר של תצרוכת לספק

אנשים.
 האחים הפליגו האדריאטי שבחוף מבארי

הקיפו האיטלקי, המגף לעבר דרומה, ריטר

 שהצליחו מבלי בשאיבה, הזמן כל לעסוק
עין. לעצום כמעט

★ ★ ★
באמבטיה כמו

י י ה  האחים הגיעו הפלגה, ימי 27 ^
 לראשונה התקלחו, שם לספרד, ריטר

ב בילו נוסף כחודש לדרך. יצאו מאז
 ללאס־ שהפליגו לפני ובגיברלטר, מלגה

 כשלושה להמתין עליהם היה שם פאלמאם,
 ההוריקאנים תקופת שתחלוף עד חודשים

לדרך. לצאת להם ויזתן באוקינום
ו הארוכה ההכנות תקופת אחרי ואז,
 האחרונים, היסוסיהם על שהתגברו אחרי
חיש הם האוקינוס. את לחצות האחים יצאו

ה תימשך ביותר, הגרוע במיקרה כי בו
 לתקופה מיצרכים והכינו יום 90 הפלגה

 הכילו שסעדו ליום הארוחות שלוש זו.
 מים עם וצנימים מורטאדלה נקניק מנת

 גבינה לארוחת־בוקר. באבקת־חלב מהולים
 נק־ םע וצנימים ,לארוחת־ד,צהרים נורבגית

לארוחת־ערב. ריבה או גבינה ניק,
 ישראל, דגל את לראשונה הניפו גם עתה
לכך. רשמי היתר כל קיבלו שלא למרות

 האוקינוס את חצו הם אחד: בהישג לפחות
 וחצי מטרים שישה שאורכה זעירה בסירה
להפ ככלי־שיט מלכתחילה ושנבנתה בלבד
הים־התיכון. חופי לאורך לגה

 רומניה, ילידי ),23( ויעקב )26( משה
ה1 הקמת עם משפחותיהם עם לארץ שעלו

 שהתישבו מיום הים אל התקשרו מדינה,
 הים היה הצעירים הנערים לשני בחיפה.

 האוניות צפירות הכירוהו. שלא חדש עולם
 ביתם, מול שנשקף הנמל מראה בלילות,

להת אחר עניין כל להם השאירו לא שוב
 זבולון, הימית לאגודה הצטרפו הם בו. עסק
 ומפרש. חתירה בסירות בשיט עסקו שם

ה לצי היסוס ללא הצטרפו כשר,תבגדו,
מסחרי.
 האחים שני ביקרו כאשר שנתיים, לפני

 הביקור את ניצלו הם רומא, באולימפיאדת
 הסירות בוני אצל מקיף סיור לערוך כדי

מתאימה. סירה אחרי בחיפוש האיטלקיים

* ■ ה ו א
 היתד, מפרשיה, שני ומלבד מטרים 12

 חירום. למקרי זעיר עזר במנוע גם מצויירת
תוכ על שידע היחיד האיש הסירה, בונה
 שינויים כמה הכנים האחים, של ניתם

 להפלגות להכשירה כדי בסירה אחרונים
יצי של בכושרה שפיקפק למרות ארוכות,

ה הועידוה לה המשימה את לבצע רתו
אחים.

 האחים ניסו נסיון, הפלגות מספר אחרי
 הישראלית בקונסוליה הסירה את לרשום
 דגל עליה להניף רשאים שיהיו כדי ברומא

בלית- בקשתם. את דחה הקונסול ישראלי.

ל ומשם, לסיציליה, להגיע במטרה אותו
לספרד. עד האפריקאי, החוף אורך

 בסירת־המים־ ההפלגה של המיוחד אופיה
 הראשונים. בימים כבר התגלה הקטנה רש

 האחים שני נכנסו האיטלקי במגף כבר
ימ שתי למשך נתקעו מרוחות, ריק לאזור

 להשתמש רצו שלא כיוון הים בלב מות
בעז הצליחו יומיים, אחרי החירום. במנוע

הרוחות. לתחום להיכנס הזרמים רת
הרא הסערה אותם פקדה סיציליה ליד
 מילאו המים יממות. שלוש שנמשכה שונה

נאלצו הרטובים האחים ושני הסירה את

 יעל שצולם כפי ריטר, האחים בין הצעיריעקב1
 האוקיו על־פני ההפלגה בשעת משיה, אחיו

ישרא? אוניה גבי על מכונאי של בתפקיד יעקב עובד כיום

2^0 1 1  כשברזנט המפרש סירת הגה ליד נראה הבכור, האח 1
 ההפלגה בתקופת והשמש. הגשם מפני עליו מסוכן 11111/1

ניזונו. ממנו הזעום התפריט תוצאת ממשקלו, ק״ג 15כ־ משה איבד

! נ
 ספר־חוקים לפי להם הוכיחו מנוסים ימאים

 יש ישראלי, בדרכון אוחזים שהם מאחר כי
דגלם. את להניף הזכות להם

 בלתי בצורה לשיוט נוח היה האוקינום
 מהקלות כמעט הופתעו ומשה יעקב רגילה.

ה המהירות מטרתם. לעבר התקדמו בה
 מילים 88 היתר, ההפלגה של ממוצעת

 היחידה והתקלה ליום, ק״מ) 165(כ־ ימיים
 בהם רוח, ללא ימים שבעה היו בדרך
 והסירה אמבטיה כמי האוקינוס מי נראו

ממקומה. זזה ולא כמעט
ב אוניה פוגשים היו ימים לכמה אתת

עוצ האוניות הין לפעמים נסיעתם. נתיב
ה העזרה אולם עזרה, בהצעת לידם רות

ה באימות היתד, האחים שביקשו יחידה
התקלחו זקנים, גידלו הם שלהם. ניווט
 רק מיוחד. סבון־ימאים עם במי־ים בדלי

 ל־ התגנבו ההפלגה של האחרון בשבוע
לה ובמקום בנתיב, טעו פן חששות ליבם

 יגיעו שתיכננו, כפי הקאריביים, לאיים גיע
בדרום־אמריקה. פינה לאיזו לבסוף
ימי 37 אחרי התבדו. שהחששות אלא

 התברר מיל, 3000כ־ עברו בהם ר,פלגה,
בסך־הכל, מילים 7ב־ בניווט שטעו להם

ול סירחם למימדי בהשוואה אפסית טעות
שברשותם. הניווט אמצעי

בהפלגה האחים המשיכו מסאן־תומאס
 זו היתר, המסע. נגמר שם למיאמי־ביץ׳,

 וחמש־מאות כאלפיים להם שעלתה הפלגה
 שלא למרות ממשקלם. קילו 15ו־ דולר
נאלצו התוכנית, את לבצע להמשיך יכלו

 כימאים שוב ולעלות הסירה את למכור
 איש התחרט לא — ישראליות אוניות על

 אמר בעייה,״ לא ״זאת המיבצע. על מהם
 גילה לחיפה, לאחרונה רק שחזר משה,

 ה־ על הראשונה בפעם ולידידיו למשפחתו
 אמיתי ימאי ״כל אחיו, ושל שלו מיבצע
וה הממשלה אם זה. את לעשות מסוגל

 זה כאלה, מיבצעים יעודדו הימיות אגודות
 חדש דם להזרים הנוער, את להלהיב עשוי

הישראלית.״ לימאות
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