
 בעיתונים.״ זה על תקרא היא שלומך,
הטובות. על ויתר ש״קצוץ״ מובן

 היחידי הבידור הוא שחם מישאל בכלל,
 קצין־צבא שחם, השובתים. הימאים של

 מנהל־ מישרת את קיבל הפלמ״ח, ומוותיקי
 ונפט ים בענייני שהבנתו למרות המיתקן,
 שחם היה צריך רבות שנים לפני אפסית•

 את לו זכרו אולם לגימלאות, כבר לצאת
ב אותו להעסיק וממשיכים הסד־נעוריו,

 ליד היום כל יושב הוא הממשלתית. חברה
השוב בימאים מתגרה האלחוט, מכשיר

 תפלות, בחוכמות לשיחותיהם נכנס תים׳
 קו־הקשר את ותופס פיו, את ומנבל מקלל

 איש ״הוא ארוכות. שעות משך החיוני
 בכלל ״אנחנו הימאים. אחד אמר מיסכן,״

 אז כבר, ומסוייד זקן הוא לו. עונים לא
איתיו?״ להתעסק מה בשביל

 אורחים השיעמום את שוברים מדי־פעם
 מתקשרים או לסירות המגיעים חשובים,

 מאיר ח״כ היה הראשון באלחוט. עימן
 והמישט־ קצא״א באישור הגיע הוא פעיל•

 ואחר- נישמתו את הקיא הסירות, אל רה
 הוא ״רבין השובתים. עם לשוחח פנה כך

 היא וההסתדרות חרא הוא בגין חרא,
קור־ הייתם ״אם להם. בישר הוא חרא,״

 גם ביקש גורי חיים מהקו. אותו ולהוריד
 לאפשר שחם, מישאל הוותיק מידידו הוא

 איתם ערך הוא הימאים• אל להגיע לו
 אך עליהם. רישומו והשאיר ארוכה שיחה
 ששוכנעתי ״למרות עמדה, לנקוט סירב
כאן.״ ששמעתי ממה הרבה
 שעל הימאים הסתובבו עת אותה כל

 אברהם שחורי, יגאל אלמוג, דוב החוף,
 כחיות וחבריהם, סינבון עמוס מצליח,

 לבתיהם. לבוא להם היה אסור נרדפות.
 המרכזי המדור בלשי את גייסה המישטרה

 ישנו הם אותם. ולעצור אחריהם לעקוב
 הלאומי בפארק ספסל על או ידידים אצל
אשקלון. של

לת המישטרה הצליחה לא שחורי את
 בשעת־ לביתו פרצו ששוטרים למרות פוס,
 והבהילו הדלת את שברו מאוחרת, לילה

 בינתיים ממשיך גילבוע דוב ילדיו. את
 מכשיר־ מפעיל כשהוא חופשי, להסתובב

 לבין הים שעל חבריו בין ומתווך קשר
 הרבה תיעתע אשר מצליח, אברהם החוף.

 כשהוא בלשים על־ידי נתפס במישטרה,
 מידידיו. אחד בבית בארון־לבנים מסתתר

ל הפתעה להכין החליט סינבון עמוס
ביוקר. לו שעלתה הפתעה הים, על חבריו
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 טוב יותר מבעים חייתם מארכס, את אים
 לו ענו הימאים השביתות.״ עניין את

ממנו. ונפרדו בנימוס,
 שאול חיה יותר עליהם מקובל אורח

 של המרכזת הוועדה חבר בן־שימחון,
 הצטרף שימחון אשדוד. ואיש ההסתדרות

 את להחליף שעמדה ימאים קבוצת אל
 ארוכות לילה שעות משך שבים. חבריה

 בחמת־ אשדוד, של ימה חוף על רבץ הוא
 הימאים הקטנה. סידת־הגומי לבוא נד,

 ובעיקר אליהם, שהגיע מהרגע אותו אהבו
 ויסקי. בקבוק שי: להם כשנתן שמחו

 הלילה כל שמשך לאחר בבוקר, למחרת
 גיורא ביקש הימאים, מנהיגי עם שוחח

 בן־שימ״ את לאסוף מהמישטרה באלחוט
 שבן־ ״כמו המישטרה: של תשובתה חון.

 בז־ לרדת.״ יכול הוא ככה עלה, שימחון
 בגדיו׳ את הסיר הוא נבהל. לא שימחון

כש למים וזינק בשקית־ניילון אותם עטף
 משעה למעלה כעבור לזרועו. קשור השק
 שוטרי לו המתינו שם לחוף, הגיע הוא

אותו• שעצרו מישמר־הגבול
 בין מתווך לשמש בן־שימחון כשביקש

 הסכימה קצא״א, הנהלת לבין השובתים
 ימסור שהוא אחרי רק עימו לדון ההנהלה

 שמות ואת החוף, על נקודת־המיפגש את
 למישטרה. הסירות, על הנמצאים הימאים

מגעיו. על וויתר להלשין, סירב בן־שימחון
 יוזמה הוא אף גילה נוף עקיבא ח״כ

 לא אך השובתים, עם באלחוט והתקשר
 לכתב־טלוויזיה. כך על הודיע שהוא לפני

 מכשיר־ את תפס בה ארוכה, שעה לאחר
 גיורא, עם חרשים של בדדשיח הקשר
ש לו ״תגיד סבלנותו. את גיורא איבד

 הופעה,״ זיתן אלינו יבוא לדבר במקום
 מצא גיורא אך לגיורא, הימאים אחד הציע
נוף של דבריו את לקטוע מנומסת דרך

ב נקודודמיפגש, בקשר איתם קבע הוא
 של לאפה מתחת הים חוף על היום, אמצע

 פח־ מיספר להם והביא תחנת־המישטרה,
במהי התקרבה הסירה טובורג. יות־בירה

ה הבירה את אספו הימאים לחוף, רות
 עבריין נתפס. עמוס אולם והסתלקו, צוננת,

 בעיני חן למצוא החליט ידוע אשקלוני
עליו• והלשין המישטרה,

אר ש הי  ל
ף עד סו ה

 והמטו־ כלי־השייט המלון, כירת **ץ
* מס המכוניות, השוטרים, מאות סיס, /
ל שהובאו המדמיע הגאז ופצצות כות

 2כ־ הישראלי המיסים למשלם עולות מקום,
 נכונה היתד, אם גם !ליום לירות מיליון
 הימאים משכורת כי בוצר, של טענתו
 שבמחיר הרי לחודש, לירות 5000ל־ מגיעה

 הימאים, 13 היו יכולים אחד מירדף יום
 הראשון, בשלב לפטר בוצר רוצה שאותם

 למעלה משך משכורתם ולקבל להמשיך
למע כבר מתקיים הזה והמירדף — משנה

משבוע. לה
 שי־ בגלל אשר בוצר, של עיקשותו מול

ב נזק למדינה לגרום הצליח קולי־יוקרה
 ביחד, ובן־ציון מצור יותר לירות, מיליוני
 מקור־ על הימאים .של מילחמתם עומדת

 כי לתאר קשה אשר מילחמה פרנסתם,
העומ האדירה המכונה למרות בה, יובסו

מולם. דת
 אשר (״נחמו״), נחמה ז׳אקי שאמר כפי
 מיומה לחוף ולרדת מוחלף להיות סירב

ה מכשיר לתוך השביתה׳ של הראשון
מו אני נחמה. ז׳אקי מדבר ״כאן : קשר
ה לסוף עד הסירה על שאשאר דיע

מערכה.״

1970 הזה העולם
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