
הים את שניצת
פשוטה מטביעה

 של הצרוד הקול את מחפשת החודשים
שלה. אבא

 ללמוד החל צפניה של בנו
 של חלומו סירה. להשיט

כמוהו. אלוף, יהיה שבנו היה האב

 תפר לים, ליציאה אותה ולהכין סירה,
 מידותיו. לפי קטנה, חגורת־הצלה לששי
אלוף. ויהיה יגדל שבנו היה שלו החלום

 מתחרויות־ פרש אומנם כרמל צפרניה
 הוא הים. את עזב לא הוא אולם השיט,

למאמ וייעץ לשוט, צעירים ילדים אימן
האחרים. נים

 נרגש חזר אחד שיום מספרת יהודית
 ילד מהים הוציא שהוא לה וסיפר כרמל

 ולבן!״ קשה היה שלו הגוף ״כל שטבע.
 ממנו ולשאוב אותו להנשים התחיל מיד

 כרמל לזוז. הילד התחיל פיתאום מים.
 התחיל שהילד עד אותו להנשים המשיר
 לכרמל קם אז רק עצמו. בכוחות לנשום

 למראה להאמין לו קשה היה הנרגש.
 אמר שלו!״ הילד את ״החייתי עיניו.
לאם.

 בנו את מסיע כרמל היה בוקר בכל
 הביתה חוזר היה כשששי לבית־הספר.

, שיעורי־הבית את להכין נהג בצהריים,  ד
 י לשאול כדי שאלות, שתי לפחות להשאיר

אבא. את
 ששי השאיר שבוע לפני השני ביום

 שוטרים באו פיתאום שתי"השאלות. את
וחברים.

 מת. שכרמל להאמין יכולה לא יהודית
ל לקול ומצפה החלון, ליד יושבת היא

כרמל. של ווספה
 יבלו לא שהאנשים מאמין אינו ששי
חמשת בת וגלית שלו, אבא את להציל

 אמר שלי,״ תהיה ״זו אלוף־העולם. כרמל,
ב יהודית את לראשונה כשראה לחברים,

חוף.
אחריה. עוקב שכרמל הרגישה יהודית

 טייל שנה, 12ב־ ממנה בוגר היה הוא
מת שהוא האמינה לא ולכן העולם, בכל
ברצינות. אליה ייחם

 אמר הראשונה שבפגישה נזכרת יהודית
 אחזור אני תחרות. לי יש ״חכי, :כרמל לה

כש חזר הוא מעלם. הצהריים!״ אחרי
 ׳מאז, ליהודית. אותו והעניק גביע, בידו

רג בכנות האמינה היא יהודית, מספרת
 לו היקר הדבר היה הזה ״הגביע שותיו.

לי.״ אותו נתן והוא
 לקח הוא מיהודית. הירפה לא כרמל

 הביתה. אותה והחזיר לעבודה, בבוקר אותה
 בה. גאה והיה חבריו עם איתר. בילה הוא
 רגע לה ״תן לכרמל אמרה יהודית של אמא

 לא שואהב ״מי השיב וכרמל לנשום,״
!״מרפה

 להכיר וסקרנית 19 בת היתה יהודית
 ושהוא בים החי יחף, ההולך הבחור את

 לה מעניק שכרמל הרגישה היא אלוף.
פינוק. והרבה ביטחון חום,

מ השייטים יודעים נשוי,״ שייט ״אין
 שזה לחבריו להוכיח ניסה כרמל ניסיונם.

ולהמ מישפחה להקים שיכולים נכון, לא
 הרבה צורך השיט בשיט. לעסוק שיך

מו ואינו כספיות, והוצאות שעות־אימונים
 הסיבה שזאת יתכן למישפחה. זמן תיר
 ניסה כרמל .32 בגיל רק שנישא לכך

 הנשואים, השייטים חבריו, על להשפיע
 הוא לו. גם קרה זה והנה יפרשו שלא

פרש.
 שלושה שנמשכה בגרמניה, מהתחרות

מהמי שבוע. כעבור חזר הוא שבועות, ׳
 דרך חיפש רווק, כשהיה שאהב לואים,

 להגיע כדי שעות, לכמה ולוא להשתחרר,
לי כל שב בקיסריה מהתחרויות הביתה.

 והבת. הבן האשה, עם להיות הביתה, לה
ה את ידיו במו להתקין לו חשוב היה

 במיסעדה, השיש ואת במיטבח חרסינה
 שהצריך דבר כל נרות־שבת. ולהדליק

 החל וכך בשבילו, קשה היה מהבית ניתוק
מהשיט. הניתוק גם

420 בדגם האלוף
זו,כרמל. צפניה נוהג בסירה

 שייטים סירת זוהי
.420 דגם אולימפית,

שניים, משייטים שבה

 .1969ב־ העולם באליפות לזרוב, לידיה עם יחד צפניה, זכה
 תיירים. בהדרכת לפרנסתה, עתה, עוסקת לזרוב לידיה

לים. קשור נשאר צפניה בתחרויות. להשתתף חדלה היא

החוו ער גניסעדה
העיר לעצות. ומקשיבים חוויות דים

 כי הגיעו צפניה של האלופים למיסעדת
 מספ המיסעדה באי ובחורף. בקיץ השייטיס,

העולם באליפות שזכה לאחר רישיון, לצפניה נתנה ה

תאוגה
בים פשוטה

? צפניה מת מה
 כרמל צפניה של הדתית המישפחה ״•<
 אחרי־המות, לניתוח הסכמתה את נתנה לא

 שאיש־ים לכך הסיבה את לדעת כדי
 הצליח לא מעולה, שחיין כמוהו, מנוסה
מ ביורטולון לוי הד״ר לחוף. חי להגיע
חי בבדיקה שהסתפק הפתולוגי, המכון
 טבע כרמל שצפניה קבע בילבד, צונית
בלחי השיטחי שהשיפשוף ״יתכן בים:
ש קלה, מכה שספק כך על מעיד ימין,
 השפתיים סביב הקצף לים. ליפול לו גרמה

 לכך הרפואיים הסימנים הם ועור־הברווז
מטביעה.״ נפטר כרמל שצפניה

להת האלוף ידע שעימו הגדול, הים
אותו. הכניע שנים, 39 במשך מודד
לט יכול מנוסה ואיש־ים אלוף־שיט גם

מד זו עובדה בים. פשוטה בתאונה בוע
ב כעת העסוקים הגולשים את גם איגה

שתת העולם, לאליפות אחרונות הכנות
בישראל. השבוע חיל

החור על רומן
שני עם יהודית נותרה

שבבת בביתם יהודית, אשתו, את חובק כרמל צפניה
 מותו אחרי שנים. 12ב־ מצפניה צעירה יהודית ים,

 העולם רחבי מכל ומזכרות גביעים גדוש בבית לדיהם,
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החייתי
הילד״ את

 לגיל הגיע (״ששי״) ששץ שכנו ך•
*  לקנות אם אשתו עם כרמל התייעץ ,6 •
 גדול די ששי היה האחרון בקיץ סירה. לו

לים. לצאת כדי וחזק
 לסיבוב יהודית את גם לקחו והבן האב

יהו מספרת מהמים,״ פחדתי ״אני בים.

דית.
 נהנו וששי כשיחודית מאושר היה כרמל

ב־ לטפל ששי את לימד כרמל


