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כע״מ. הזה העולם לאור: המוציא * אכנרי אורי הראשי: העורך

 את להעביר מנסים אנו בעוד אולם
 על המישטרה שקטה לא הסוער, הלילה

 ארובה, להפלגה יצאו חיפה מנמל שמריה.
 של משוכללת ספינה עוד לאשדוד, עד

 גדול לאנץ׳ מלווה כשהיא מישמר־החופים,
 בדי ההסתדרותית, עוגן לחברת השייך
לש היה תפקידו אשר הימי, לכוח לעזור

השובתים. את בור
ה הכוח הגיע המוקדמות הבוקר בשעות

 ,הלאנץ לפעולה. נכנס ומייד מחיפה, ימי
לנ כדי שהמתינה המיכלית לעבר מיהר
 ד,־ כשספינת־המישמר אותה, לקשור סות

אותו. מלווה מישטדתית
 ולהעיר המנועים את להפעיל מיהר דב

 ה- אחרי דלקנו ואנו הספינה, צוות את
 הסיר ספינת־המישטרה של מפקדה לאנץ/

 המוצב למיקלע, מעל מיבסה־הברזנט את
 וכיוון ספינתו, של הקידמי הסיפון על

 הבחין הוא לפתע ספינתנו. לעבר אותה
 את להחזיר ומיהר אותו, מצלם כשאני בי,

ב מדווח אותו שמענו למיקלע. הכיסוי
 כי החוף שעל המישטרה למפקדת אלחוט

 אותי צילמו זרים הספינה, על צלמים ״יש
השובתים.״ על במיקלע מאיים
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שובתים,״ מול ״מיקלע הכתבה

 בהעולם שעבר, בשבוע הופיעה אשר
 כימעט אשר כתבות, מאותן היתה הזה,
הופיעו. שלא

 הימאים שביתת כי ברור היה למערכת
 היתה צינוו״הנפט־אילת־אשקלון קו עובדי

 שבוע. אותו של החשובים הנושאים אחד
 אשר ובטלוויזיה, בעיתונים הפירסומים

 קצ״א הנהלת את רובם־ככולם הצדיקו
 כלל שיביאו מבלי המישטרה, צעדי ואת
 ב־ עוררו הימאים־השובתים, גירסת את

 לבן הכל לא אולי מסויים. חשד ליבנו
הימאים? שיל במאבקם שחור ו/או

 האלוף של בראשותו קצ״א, הנהלת
 והמישט־ בוצר, (״צ׳יטד.״) אברהם (מיל.)

 על למכביר חומר לעיתונאים סיפקו רה,
 לא שהעיתונאים כך על וסמכו עמדתם,

 כדי השובתים, אל ללב־ים, להגיע יוכלו
ה שרוב מהדגם שלהם. הצד את לשמוע

 ואינם שביתה, כל מראש פוסלים עיתונים
השובתים. טענות גם למסור שיש סבורים

 שני את לשמוע החליט הזה העולם
 כדי לאשקלון יצא ינאי יוסי הצדדים.

השוב הימאים עם שעות מיספר לבלות
 קורה בדיוק מה לראות כדי ים, בלב תים

 קציני- ועם בוצר עם שישוחח לפני בשטח,
המצוד. על אחראים שהיו המישטרה

■ ■! ■!
ול קצ״א להנהלת נודע כאשר

 ינאי יוסי כי במקום המישטרה מפקדי
 להם ברור היה הסירות, אל להגיע הצליח

 לא החליטו הם להופיע. לכתבתו אסור כי
 ועל- השובתות, מהספינות לרדת לו לאפשר

ל להעביר פיסית, ממנו, למנוע כך ידי
שצילם. התצלומים ואת הכתבה את מערכת

 התלאות, דרך על ינאי יוסי סיפר
השוב אל להגיע כדי עבד שאותה

מ חזרה להגיע כדי וכעיקר תים,
המערכת: אל הים

 לנמל הגעתי שבוע לפני השישי ביום
 להגיע דרך למצוא לנסות כדי אשדוד,

ה השובתים ספינות מארבעת אחת אל
 בידי, שהיה המידע לסי בלב״ים. נמצאות

 ב- להיות צריכות הספינות ארבע כל היו
אשדוד. חוף קירבת

ב כי התברר אשדוד, לנמל כשהגעתי
ה מארבע שלוש הפליגו הבוקר שעות

 קיבלו השובתים אשקלון. נמל לחוף ספינות
 הקבלן מתכוון השבת במשך כאילו ידיעות
 ה- של החופים מישמר בעזרת הפרטי,

 צי- לרשת מיכליות שתי לקשור מישטרה,
 שביתתם. את בכך ולשבור נורות־הדלק,

 מ- אחד אשר השובתים, של אחת ספינה
אשדוד. נמל בלב עגנה התקלקל, מנועיה

 רנאל, מייק הנמל, רב־חובל אל פניתי
 ספינה. אותה אל להגיע לי שיעזור בבקשה

 לאחת רנאל אותי לקח מילה, לומר מבלי
 ספינת לעבר והפלגנו אשדוד, נמל מסירות
 יתר כמו רנאל, כי ברור היה הימאים.

 במאבק תומכים ותושביה, אשדוד עובדי
 לו הירשה לא בנמל מעמדו אולם הימאים.

 הוא באומר. עיתונאים בפני זאת להביע
במעשה. זאת עשה

 שלושה עליה היו הספינה׳ אל כשהגעתי
 נפלתי כאילו בי שהביטו שובתים, ימאים

ל שבא היחידי העיתונאי ״אתה מהירח:
 קצ״א,״ במישרדי לבקר במקום אותנו, בקר
הספינה. של ההגאי סינבין, יעקב לי אמר

אל להצטרף לאשקלון, שנפליג ביקשתי

 קצרה התייעצות לאחר הספינות. שאר
תא שהדרך לי הודיעו כי אם הסכימו, הם
 מנוע רק לנו ״יש משעתיים: למעלה רך

לי. הסבירו אחד,״
 אשקלון, מול אל הגענו הערב בשעות

 ללב וישר האחרות הספינות שלוש אל
 המישט- סירות בין שנערך הראשון הקרב

 הימאים. סירות לבין הפרטי, והקבלן רה
ה את טילטלו הגבוהים וגליו סער, הים

 ספינות ארבעת צד. אל מצד שלנו ספינה
 וסביב הקבלן של ספינתו סביב חגו הימאים

 למנוע מנסות כשהן מישמר־החופים, סירת
אותה. ולקשור המיכלית אל להתקרב מהן

 של הניווט וטעות העזה, הסערה בגלל
 הקבלן ספינת התנגשה הקבלן, ספינת הגאי

 הקפטן אלמוג, דב הימאים. מספינות באחת
 עברתי אליה השובתים, מספינות אחת של

ברדיו יוסי, ״תראה, לי: אמר בינתיים,

 מפקד התקשר הצהריים כשעות
מנ פריים, איתן עם במקום המישטרה

 סיפון על פגישה וביקש השובתים׳ היג
 אזהרת למרות המישטרה. מסירות אחת

 ספינת על לעלות איתן הסכים חבריו
 למנוע מאודו בכל ביקש איתן המישטרה.

 הימאים עם או המישטרה עם עימות־בכוח
ה את לשבור שניסה הפרטי, הקבלן של

 אפילו להסתכן מוכן היה הוא שביתה.
אלימות. למנוע כדי במעצר,

 כי הצדדים, בין סוכם פגישה באותה
 לתל־אביב תיסע השובתים של מישלחת
ההס של הוועד־הפועל אנשי עם ותיפגש
 שתימשך זמן ״כל למשא־ומתן. תדרות

 הסטאטוס־קוו. על נשמור אנחנו הפגישה,
 את לכם נותן אני פעולה. שום נעשה לא

 סגן־ניצב הבטיח !״כקצין־מישטרה דיברתי
הבכי המישטרה מקציני אחד יהב, יצחק

ים ברב השובתים סירת סיפון ער ינאי יוסי
!• לרדת לו לתת ״לא

 בכוונה התנגשו כי שעה בעוד יודיעו
 לא שוטרים.״ ופצענו מישטרה של בספינה

ההת כי ראו מדי רבים אנשים האמנתי.
 הקבלן, של אזרחית בספינה היתד. נגשות

זו. ספינה על היה לא אחד שוטר אף וכי
 בספינה, שהיה הרדיו את כשפתחנו אך

 כי התברר החדשות, מהדורת את ושמענו
הממ אמצעי־התקשורת את הכיר הימאי
 ממני, יותר טוב ישראל מדינת של לכתית

 בדיוק שידר הרדיו המיקצועי. העיתונאי
דב. שניבא ידיעה אותה

וסי המישטרה ספינות שנסוגו לאחר
הסי ארבעת התארגנו הפרטי, הקבלן רת

 על הצוות אנשי חמשת לעגינת־לילה. רות
 מרובים, ברחמים בי הביטו שלי, הספינה
 הפלגת־הבכורה לי שזו כששמעו בעיקר

 ויהיה הלילה, סוער ״הים קטנה. בספינה
לי. הסבירו לישון,״ לך קשה

לש חיל־הים אי̂• אלמוג, דב אולם
 שנים שאחריו צפת איש פרל, דב ; עבר

 ימאי המאירי, גיורא הסוחר; בצי רבות
 ארוחות להכין כל־כך היטיב אשר ותיק,

 שהצליחו והשימורים מהמצות מפוארות
 המכונאי אלכס לספינה; להבריח צוללנים
 ביכולתם אשר כל עשו ההגאי, ואברהם

 תמורת בספינה. השהות את עלי להקל
 בלילה, תצפית של בשעתיים שילמתי זאת

הצוות. כל בין שחולקה משימה

לאשקלון. שהוזעקו רים
ב הישיבה בעוד שעות, שילוש כעבור

 את יהב שכח נמשכת, הוועד-הפועל בית
 קצין־מישטרה שהוא העובדה ואת דיברתו

 ספינות לעבר יצאה ימית ארמדה בכיר.
 המיכליות, את לקשור כדי, השובתים,

אותם. ולעצור השביתה את לשבור
 מהירות היו המישטרה שספינות למרות

 ספינות שעל ולמרות יותר, ומשוכללות
 לאשקלון הגיעו אשר ימאים היו הקבלן
 הימאים הצליחו בלילה, טובה שינה אחרי

 למעלה שזה השובתים, מקרב הוותיקים
 בלילה, משעתיים יותר ישנו לא משבוע
נאל המישטרה שנגדם. הכוח את להבים

 להתקפל שעתיים, בן ימי קרב לאחר צה,
 מלווה כשהיא בבושת־פנים, לנמל חזרה
הקבלן. של פגועות ספינות שתי

 שאני לי ברור והיה יורד, החל הערב
 כדי ולמערכת׳ לחוף לחזור להתחיל צריך

 במוצאי-שבת. זה היה הכתבה. את למסור
 ומועד הגיליון. הופעת הוקדמה הפסח בגלל

קרב. העיתון סגירת
 וביקשתי החוף. עם באלחוט התקשרתי

 האלוף של סגנו שושן, מרדכי מאל״ם
 עם אותי שיקשר קצ״א, מנכ״ל בוצר,
בוצר.

 :ביותר מעניינת היתד. שהתנהלה השיחה
שושן. שאל מבוצר?״ רוצה אתה ״מה

 לחוף לרדת לי שיאפשרו רוצה ״אני
הצד את גם לשמוע כדי איתו, ולשוחח

קצ״א.״ של
ב ביליתי שאותן דקות, כעשר אחרי
 ובהן בספינה, מכשיר־הקשר ליד המתנה
ה את קיבלתי בוצר, עם שושן התקשר

 לישכת־ לא שהוא אומר ״בוצר תשובה:
אתך.״ מגע בשום מעוניין ולא מודיעין,

 התקשרתי אחרת. כדרך ניסיתי
 החוף, שעל המישטרה מפקד עם באלחוט
 עיתונאי שאני לו הסברתי שליט. רב־פקד

 החומר את למסור כדי לחוף לרדת החייב
 המישטרה כי מבקש ושאני למערכת, שלו

 להיכנס נמצא, אני עליה לספינה תאפשר
 ללב־ ולחזור אותי להוריד אשקלון, לנמל

המישטרה. על־ידי שתיעצר מבלי ים,
 בוודאי אז שתיקה, של דקות כמה אחרי

 שתרד מסכים ״אני שליט: הסכים התייעץ,
 לים.״ לחזור לימאים ואאפשר לחוף,

 קול השידור גל על עלה רגע באותו
 הקול. אמר יהב,״ כאן ״שליט, נוסף:

 לחוף. יירד שהעיתונאי מסכים לא ״אני
 רב־ צילם!״ הוא מה בדיוק יודעים אנחנו

ה לבעל אדוני!״ ב״כן, ענה שליט פקד
 אחר יהב. סגן-ניצב ממנו, הבכירה דרגה

 בחדרו עת באותה היה יהב כי התברר כך
בוצר. של להוראותיו ונשמע שושן, של

 ספק אלמוג, דב אמר בשחייה!״ ״רק
 השיחה את כששמע בצחוק, ספק ברצינות
 לחוף!״ להגיע תוכל בשחייה ״רק באלחוט
סי הספינה עם שהייתי היממה במשך

ה טהור, עכבר־יבשה אני כי לחברה פרתי
 בבריכת בריכות שתי בדיוק לשחות יודע

 שאני שהאפשרות כך בתל־אביב, גורדון
וב סוער, בים קילומטרים כמה אשחה
לחלוטין. בלתי-סבירה נראית לילה,

 אברהם לעזרתי בא כאן אולם
 צוללן גם שהוא שלנו, הספינה של ההגאי

 נתקרב ״אנחנו בחיל־הים. שירותו מתקופת
 אתך ארד אני שאפשר. כמה עד לחוף

אברהם. הציע עליך,״ ואשמור למים,
■ ■ ■ י י

 עם עברתי הסכמתי. כליודכרירה,
 אשר פריים, איתן של לספינה אברהם

 במרחק והפלגנו. היטב, החוף את הכיר
 אינו כי איתן הודיע מהחוף קילומטר של

 בחגורת־הצלה עטפו אותי להמשיך. יכול
ה ביגדי את לבש אברהם ובגלגל־הצלה,

הגועשים. למים קפצנו ושנינו שלו, צוללן
 את ובעיקר השעון, שלי, הבגדים את

 בתוך אברהם שם המצולמים הפילמים
 שלו. לחגורת-הצלילה קשר אותו אטום, כזי

 ששהיתי כך בכד, מקום היה לא לנעליים
 כביום־ עירום כשאני משעה למעלה משך

 לרגלי. הנעולות הנעליים מלבד היוולדי,
 הסיפון. על השארתי והפלאש המצלמה את

החוף. אל אלמוג אותה הוריד למחרת,
 אורזת ניראו שחייה של שעה כעבור

 מקרוב. מנצנצים אשקלון של בתי־המלון
 את והטילו אותנו סחפו העזים גלי־החוף

ו מקור רועדים כשאנו החוף. על שנינו
 לקום אותי הכריח אברהם כוחות. נטולי
 תהיה תרוץ, לא ״אם הלוך־וחזור: ולרוץ
 לרוץ!״ מוכרח אתה חולה.

 למישפחתו, מיהר אשר מאברהם נפרדתי
מי ואני משבוע, למעלה ראה לא אותה
בתל־אביב. למערכת הרתי

 רצונו ינאי. יוסי של סיפורו כאן עד
 הופעת את למנוע בוצר האלוף של העז

 כי ידע בוצר לגמרי. ברור היה הכתבה
ה את יגלה הספינות אל המגיע עיתונאי

 הקפידו אותו למידע נזקק ואינו אמת׳
לעיתו להעביר שלו יחסי־הציבור אנשי
 תופענה שלא המישטרה, של רצונה גם נים•

 מאיימים שוטרים נראים בהן התמונות
 יופיע ולא במיקלעים, שובתים ימאים על

 הוא המישטרה, של התנהגותה על דיווח
פסול. אנדכי מובן׳

 המנהל בוצר, האלוף שגם כדאי אולם
 שמזמן המישטרה, וגם ממשלתית חברה
 את לשרת הוא העיקרי תפקידה כי שכחה

 מ־ למנוע להם אסור כי יידעו הציבור,
 את למלא מעיתונאי, אחר, משרת־ציבזר

 דיווח לציבור ולמסור נאמנה, תפקידו
האירועים. על מדוייק

 יכולה בישראל שהמישטרה מאוד רע
 שבעתיים רע אך לעיתונאי. לעזור שלא

 שהמישטרה כדאי לו. להפריע מנסה שהיא
 של בעיתונאים עוסקת כשהיא זאת תזכור
 היתה כבר היא מהניסיון הזה. העולם
 אבודה שלה זו שמילחמה ללמוד צריכה
 של קנוניה כל יפר הזה העולם מראש.
והשתקה. סילוף
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