
לעזרה הזקוקה ■צוללת
 קצר גם יצרו המים כי להניח ויש עתה,

 אפשרות כל מנע הדבר 'החשמל. במערכת
 שבבסיס השסתום גם במנועים. תימרון של

 צירוף על־ידי — וכך פעל. לא השנורקל
ה נסתם — השסתום ואי־תיפעול השבירה

אפריי. על גולל

קטן סימן מחפשים
 של דגם מאותו אחרת, בריטית וללת **
הראשו בצלילתה ,1939ב־ טבעה דקר, ^
הא פתחו נפתח לקויים, נוחלים בגלל נה.

 של צינורות־הטורפדו מששת אחד של חורי
 הקדמיים המדורים את הציף והים תטיס,

 היתד, לא זו יחידה טעות הצוללת. של
 מלחי ואומנם הצוות, לאובדן להביא צריכה
 בגלל ורק ימים, מספר בחיים נשארו תטיס

 מבין 99 נחנקו המצילים של חוסר־ד,יעילות
לחלצם. היה שאפשר לפני מלחיה, 103

על־ ,טכניים מטעמים נפסלה, זו אפשרות
 תעלומת את לפענח שביקשו המומתים ידי

דקר.*
 השליטה איבוד אחרות: אפשרויות נותרו

 מאוד חמורה תקלה הצלילה, מערכת על
 או טורפדו, התפוצצות החשמל, במערכת

 שיכולה צלילה, או עליה בזמן התהפכות
במיוחד. סוער ים על־ידי להיגרם

אמרי אנגלים, ישראלים, — המחפשים
לב ואפילו תורכים יוונים, איטלקים, קאים,
היעל לפיענוח כלשהו סימן חיפשו — נונים
 כדי קטן, חפץ במציאת היה די דקר. מות

 קרה מה סבירות של כלשהי .במידה לשער
במצולות.

 תמיד כמעט משאירה נפגעת צוללת כי
 300מ־ יותר של לעומק שקעה אם סימנים.

 היתד, היא מעמד. מחזיק גופה היד. לא מטר,
 העומק צפים. היו ממנה וחלקים נמעכת
 מטר, 2000ל־ מגיע דקר נעלמה בו באיזור

 ארבעת במשך נמצא, לא כזה חלק שום אבל
הראשונים. ימי־ר,חיפושים

 חששות. וגם תקוות גם הזינה זו עובדה
לא הוכחה שום נמצאה שלא מפני תקוות

 שום נמצאה שלא מפני — וחששות סון.
להייפך. הוכחה

חיים סימן★ ★ ★
מ בצוללת ביותר החשוב מיצרן־

מודר בצוללות האוויר. הוא למים תחת | ן
 גאז ולספיגת חמצן לייצור מיתקנים יש ניות

ב להישאר לאנשי־הצוות המאפשרים פחמני,
 — טבועה בצוללת שעות 82 עד חיים

 המים, כי מים. לתוכה חדרו שלא בתנאי
יוצ שבמצברים, החומצה עם במגע בבואם

מרעיל. כלור גאז רים

(לו טורף דג על־שם נקראת הצוללת *
המערב־אפריקאי. הנמל שם על ולא קוס),

 לתת הצוות יכול שבעזרתם האמצעים, אחד
 מצופים׳ שני הם עזרה, ולהזעיק סימן־חיים
ק המצופים אוטומאטי. במשדר המצויירים

 וניתנים ובירכתיה, הצוללת בחרטום בועים
 ניתקים אינם הם מבפנים. מיידי לשיחרור
צו של הראשונה שמטרתה מכיוון מעצמם,

 אותה יגלו שלא לדאוג הוא ד,נתקפת ללת
זה. מעין מצוף של מיקרי שיחדור על־ידי

 שוחרר כי נראה דקר של במיקוד, ודווקא
יו נקלטו שלו קריאות־האזעקה כזה. מצוף

לב מיליון שני הפסקת־הקשר. אחרי מיים
בעו אחרים רבים ומיליונים בישראל, בות
 הכשירה. בהגיע מלחלום, לרגע פסקו לם,

הל בצוללת חי שהצוות הדבר פירוש האם
במצולות? אי־שם כודה

המק אה לרכך ניסה עצמו חיל־הים מפקד
 חיפש חרדה באיזו שידע מפני אולי וות.

 מוכנים כמה ועד בו; להיתלות קש אדם כל
מעודדת, שמועה לכל להאמין ,אזרחי־ד,מדינר

יודע לא איש — שני ביום פשטה כאשר

נכ דקר כי השמועה — ומאיפה מדוע איך,
 היסטרית שימחה תקפה — חיפה לנמל נסה
 חילקו חנוונים התנשקו, אנשים הארץ. כל את

•ברחוב. בכו ועקרות־בית רוכלים משקה,
 ניפץ ישראל קול קריין של .קולו לשווא.

הודיע: הוא מיקסם־השוזא. את
נמ — דקר הצוללת .אחרי ״החיפושים

שכים.״
ה ,ההכרה גברה שעברה, שעד, כל ועם
התקוות. כל אפסו כי נוראה

ייתכן הכל
 סובייטיות אוניות נתקלו אמנם ם

אותה? מטבעות היו האם — בדקר
 המועצות, ברית לבין ישראל בין אין
 שתי אבל דיפלומאטיים. יחסים זה, ברגע

 — והעיקר ברעותה, אחת מכירות המדינות
של'לוחמה. ביניהן'מצב אין

 עלולה בדיוק מד, קובע אינו זר, כל אולם
 המרגיש משחתת, מפקד של תגובתו להיות

 לפני בתחת אלמונית צוללת של בנוכחותה
אליו. מדי קרוב הים,

 סתם פצצת־עומק, להעיף יכול היד, ״הוא
 היתד, שתתרחק,״ לצוללת לרמוז כדי ככה,
 כי אנשי־מקצוע, בפי לא שהובעה. דיעה

ברחוב. אם
 שום נמצא שלא הוא כה, עד שברור מה

 במיקרה כי בזה. דבר נעשה שאמנם רמז
 הצוללת משאירה מפצצת־עומק, פגיעה של

 כתמי- הים: פני על ברורים סימנים הנפגעת
פגוע. ציוד שברים, שמן,

 — מאומד, אחריה הותירה לא דקר ואילו
לניחושים. פרט

דקר. הישראלי חיל־הים צוללת
 משנשאל ברורות. ידיעות אין התשובה:

דע על אראל, שלמה האלוף חיל־הים, מפקד
אליה. להתייחם סירב כזו, לאפשרות תו

★ ★ ★

ם ך■ את טיבעו שהרוסים ייתכן א
דקר? | (

 ייתכן.״ ״הכל היתה: המומחים תשובת
 אחרי החיפושים התחלת עם מייד גם, לכן

 הראשונים, הניחושים הועלו כאשר הצוללת,
 נתקלה דקר כי האפשרות, את איש פסל לא

עויין. כוח של במארב
 אך מצרי. להיות היה יכול העויין הכוח
של הצי יחידות כי להודיע, מיהרו המצרים

 להיתקל יכלו שבו במקום בכלל היו לא הם
 מאז כי ידוע, ואומנם הישראלית. בצוללת
 מרבה המצרי הצי אין הימים ששת מלחמת

מבסיסיו. להתרחק
הרוסים. נותרו — המצרים לא ואם

★ ★ ★ ים7 מתחת ההסזנה
•  הגיעה התיכון לים הסובייטית חדירה ך

 — הימים ששת מלחמת אחרי ביחוד — ן ן
 לסובייטים יש זה בים עצומים. למימדים

 שי ד,ש לצי מאשר מלחמתיות יחידות יותר
 ברובו מרוכז, זה כוח ארצות־הברית. של

 החוף ולאורך ,הים־ר,תיכון במזרח המכריע,
אלג׳יריה. עד אפריקה, של הצפוני

 עברה בו המסלול לאורך בדיוק כלומר:
מזרחה. מגיברלטאר בדרכה דקר,

 קברניט עשה ,לים־ד,תיכון היכנסו מרגע
 לפני מתחת דרכו את רענן, יעקב ד,אוניה,

 המאפשרת בעומק, הפלגה על־ידי המים.
 מבלי להפליג היה יכול בשנורקל, שימוש
ואוויר. חשמל לבזבז

★ ★ ★
הצטלבות?

 הראשונים החששות שהתעוררו אחר ^
העו־ עתוני וכאשר דקר, של גורלה על /

 כי העובדה, תשומת־לב עוררה במיוחד
 ממערב דקר הפליגה בו בערך, זמן באותו

 שחתות מ שלוש שטו קפריסין, ליד למזרח,
 מצפון אך — ממש איזור באותו סובייטיות

ולופורט־סעיד. לאלכסנדריה בדרכן — לדרום
 של דרכה עם דרכיהן הצטלבו האם

בע המפה גבי על הדבר שמצטייר כפי דקר,
זה? מוד

כל לדעת מתיימר אינו הישראלי חיל־הים

 פנו נרחב, מקום להיעלמה הקדישו לם
 בבקשה בישראל, השוהים זרים, כתבים כמה

 ביקשו הם חיל־הים. מיפקדת אל מאלפת
 סיבייטיות אניות־מלחמה נראו אם לברר

דקר. נעלמה שבו במקום

 התעוררה כאשר לכן, בים־התיכון. הנעשה
 הצי מיפקדת אל אותה היפנה זו, שאלה
האמרי בידי יש אם לדעת ביקש ד,ששי,

סוב אוניות הימצאות על אינפורמציה קאים
של היעלמה בעת מקום, באותו ייטיות

(מימין) עומד דקר של
הצול של בחדר־הבקרה

 ר,מזו׳ הקצין לכן. קודם שירת בה תנין, לת
 שזנה (״איוו!״)..דרור, אברהם משמאל: קן

ששת־הימים. במלחמת תנין כמפקד לצל״ש

ו בצי ביקור צול היא ישראליים. צוללנים של הראשונות התמונות אחת זוהיז
מיקצועי. ביקור ערכו בו בטולון, הצרפתי הצוללות בבסיס מה

 (ראשון טל צבי רס״ר השניים: האחרונה. בהפלגתה בדקר שניים הפליגו החמישה, מבין
 (שני שמעון רן סרן עימו שט ילדים. לשני ואב נשוי ראשי, חשמלאי מקריית־חיים, משמל)
הצרפתיים. הצוללנים סמל ברקע: ובת. לבן ואב נשוי קצין־מנונה, מהרצליה, מימין)

,23 שחר, אבי סמל־ראשוןאבי
או סיפון על שהצטלם כפי

 חדש־יחסית, צוללן הוא חיפה. בנמל נייה
 התרשמות מלאי מנתבים לשלוח הירבה

בארץ. שנשארה לאשתו־חנה, מאנגליה,
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