וקן מןהים ^

הישיש ,מצפה להחזרת סירתו מלב־
נדי שיוכל לצאת שוב לדייג כמינהגו,

ך•* מבצע כולו תוכנן בסודי סודות.
| | הפעם ,כדי למנוע אי־הבנות ,נאמר ל
משה פליישר ,הנער בן ה־ 17אשר זכה
לפני שבועיים בפרסום נרחב אחרי שנסחף
בסירת־דייג לחוף לבנון ,שלא יקח עמו
עתונאים.
הגיבורה האמיתית של סיפור פליישר,
סירת־הדייג ,עמדה להיות מוחזרת לישראל.
החל משעות הבוקר המתינו בנקודת הגבול
שבראש־הנקרה כל שאר גיבורי העלילה:
משה פליישר עצמו ,אביו ,הדייג עשישה
) (75ממנו נגנבה הסירה ,וקציני משטרה.

 1ל |  | 9ך ך ו | ן ך ך מוישל׳ח פליישר מתבונן ב־
ן ן  | | 1 | # | | / | / 4סירה ,עליה בילה שבעה ימים
בהרפתקה שהרגיזה את כל המדינה .בהזדמנות זו הביע
בשעות הצהריים קרבו מכוניות מעברו
של הצד הלבנוני .אולם לא היתד ,זו
הסירה .הלבנונים החזירו שני ישראליים,

פליישר חרטה מלאה על דרישתו לקבל כסף תמורתי סיפור :עלילחמייו
לעתונאי ישראלי .אמו של פליישד נמנעה ׳נדכוא לרא שיקנקרח^ו־
חשש פ! תתקל בעתיונאים ,עמם תיה לה נסיון :7מר י33־עם הראשונה.

יהודי וערבי ,שהיו מוחזקים בידיהם .הם
נלקחו מיד לחקירה.
רק בשעה שלוש וחצי אחר־הצהריים

קרבה משאית צבאית אל ינקודת־הגיולג׳-היא
קרבה את גבה ■ אל גב המשאית ■''הישרא
לית שניצבה במקום; כדי לאפשר את
העברת הסירה ממכונית למכונית ■ : .י;  :״£
בתוך המשאית נראתה סירת ההרפתקות,
דהויה ,אפורה ,סדוקה •יקלופת־צבע;• לא
היה בה שום ציוד ,גם לא המשוטים ,החגה
ושני ארגזי החפות שהיד בה:.׳ ,
■א :׳׳ ־;אי
★

מטבעות לעס־ -פליישד

 1| 1 0 1 1 1י ד  7 | | 1 1בדיוק סל קו הגבול בין ישראל ללבנון,
| | | |  ,בראש־הנקרה ,מתבצעת העברתה ש?
|| #
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סירת־ההרפתקאות ממכונית צבאית לבנונית אל משאית ישראלית,
משאית מיוחדת ,שהוזמנה על ידי הוריו
של פליישר ,המתינה כדי להעביר את הסירה.
ר,אוירה ששררה במקום היתה משפחתית.
ברחבה שליד המשטרה ישבו הממתינים,
שתו קפה והחליפו בדיחות .כל מתיחות
לא היתד ,בין משה פליישר ואביו לבין
הדייג הזקן שהמתין לבוא מקור עבודתו
ופרנסתו היחיד .עתה כבר היד ,פליישר
מוכן לספר על מבצעו ללא הכרזות הידד
איות .אמר הוא :״טעיתי בזה שיצאתי לים
יחידי ,מבלי שהיה לי נסיון מספיק .רק
נם הוא שאני חיי .אני מודה גם ששגיתי
בזה שלא מסרתי לעתונות מיד את כל
הסיפור .אבל בזה אשמים גם גורמים אח
רים .אני עצמי הייתי מוכן למסור הכל.
אני מבקש שהציבור יסלח לי.״
״אתה חושב להפליג בסירה בים או ש
אתה רוצה שיקחו אותה במכונית לחיפה?"
נשאל הדייג הזקן .״להפליג? מה פתאום?
יש לי שלושה ילדים .היו עוד שניים והם
ימחו .זה יקח לי שישה שבועות להגיע
חזרה לחיפה ויכול להיות שאגיע עוד
ללבנון .אין לי כוח להרפתקות כמו של
פליישר .אני רוצה להנות מהזמן שנשאר
לי עוד לחיות.״

אשר נשכרה במיוחד לשם כך על־ידי הוריו של משה פליישר .שוט
רים ישראליים מפקחים על העברת הסירה ,שכל ציודה נלקח ממנה,
ושאותה שאל מוישל׳ה פליישר מאת הדייג חישוש מכלוף עשישה,

קצין או״ס ושוטר ישראלי מסכמים
| | | | | 71 11 | * ? | 1
את מיבצע העברת הסירה ,כשלמטה
| 1 1 1 1 # 1 11 11\ 11
נראה הנהג הלבנוני ,שהעביר את הסירה מטריפולי שבצפון לבנון.

משה פליישר^בודק את מידת הנזק
 0ן ן 1ן
ך ך י ן ן 1ן
שנגרם לקריה׳ .כשממעל ג1זזני;ס'ו
י| / 141
41|/
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בודקים את מצבה בעל־הסירה ,הדייג עשישה ואביו של 'מ&ה.

