
 ויעילות חדישות בגוררות הושקע כסף הרבה
מל  רוו! מדוע? דוממות. עומדות הן חיפה. ס

מל הגוררות על שלם 01׳ בילה ברגמן חיפה ס
בבוקר. מוקדם נמל־חיפה. ער

 לי מורה בדוי) ערן(שם שבת. יום \4/
 המיניאטורי רשם־הקלטות את להכניס

נכנ בדיקה. מחשש לתחתונים, שלי
הגוררות. רציף ,3 מס׳ רציף סים.

 להסביר טורחים גדולות,״ ״אוניות
 הן לנמל. לבד להיכנס יכולות ״לא לי,

 יוצאים אנחנו מדי. וכבדות גדולות
 יותר הקטנות גם להן. ועוזרים לשטח

 אנו בסיבובים. עזרה לעיתים מבקשות
 לי מראה ערן מהצדדים." אותן דוחפים
לס סביב המורכבים עצומים, צמיגים

פינה.
 בהן ניכר שתיים ספינות. חמש
 עתיקות. ושלוש הצעיר, גילן בעליל
הים. של זקנות

 על עולים ואנו בשביתה, החדשות
 רב־המלחים שמה. אבירה הישנות, אחת

 איש לבבי. ב״אהלך פנינו את מקדם
 במרד־ עוד היה רע', בח׳ מדבר קשיש,

מזמן. אז. של הימאים
 רובם הצוותים. בהרכב מסתכל אני

 צעירים, שני בוקר. באותו שם היו
 ממחנה פליטים מבוגרים. והיתר

קשי בצי־הסוחר. האמיתיים המלחים
כמה של להפלגות לצאת מכדי שים

 הרציפים. אחד ליד שקטות, חונות,
 של המנוע נשרף שבאתי לפני שבועיים

 מישהו הקיימות. הגוררות משלוש אחת
 נעצר. המנוע בורג, איזה לסגור שכח

אותו. לתקן שווה לא
 שנה. 25 בנות כיום הן הספינות

 קטנים,״ כלים ״הם ממש. ענתיקות
 מתיישנים ״ועל־כן מהם, אחד מסביר

מאוד." מהר
במ מלבבת לא החיצונית צורתן

 המון ותיקונים. תלאים המון יוחד.
 עם ממכות־ניגוח כתוצאה גומחות,
הנגררות. הספינות

הים
האכזר

 הגו־ גם היתה למזח, שהגענו ך*
ת ר ר  שבאותו כך בתיקון, השניה ^

 כשירה. אחת גוררת רק היתה רגע
 מספיק, בהחלט זה קטנות ״לאוניות

 יש גדולה, אוניית־נוסעים כשבאה אבל
 לכל זקוקים אנחנו רצינית. בעייה
 מנוע אין מהן לאחת הספינות. שלוש

 אפקט בעיקר נותנת היא שמאלי.
איתה." לעשות מה אין פסיכולוגי.

 הארבעה במקום בלבד, אנשים שלושה
לגר מנהלי־המזח את לקחו בישנות.

 זה. את עושים ששם להם והראו מניה
 ששם אחד: קטן הבדל לציין שכחו

 ובנמל ליום, אחד ,מישלוח׳ עושים
 15 בערך עושים הקיים, בלחץ חיפה,
מישמרת. לכל

 מרשים המתרחקות. בגוררות מבט
 פיקור גשר גבוהים, תרנים מאוד.

 חדש הכל מוט־ראדאר, משוכלל,
 סימני־חלודה, אי־אלה למעט ונוצץ,

 אכזר,״ דבר זה ״ים ושם. פה המבצבצים
 והוא משהו, לו ״תן רב־המלחים, מוסיף
אותו." יאכל

 על מבוססות החדשות הגוררות
 עוד לא מודרנית. מערכת־הנעה

 מדחפים, שני אלא וקרש־ההגה, המדחף
 והמשייטים הספינה, בבטן הקבועים

הליקופטר. כמו בערך אותה
 למד הצעירים, אחד בדוי), אלי(שם
 באהבה שלו מאבא נדבק במיכמורת.

 לצי־ ומשם ימי לבית־ספר הלך לים,
 ועבר מישפחה הקים אחר־כך הסוחר.

לגוררות.
 של פיספוס איזשהו כאן אין האם

בבריכה. משייטים בסך־הכל הרי הים?

 בים. שנה 30 כבר העובד ההגאי,
לפטר!" רוצים גם ועכשיו בנו, מזלזלים

הקשישים
בוכים

 הספינות כשהגיעו שנה, פני י■
הח העובדים החליטו החדשות, /

 ישרתו שלא והודיעו אמיצה לטה
 איש, ארבעה של בצוות רק אלא עליהן,

התיי עקב במשכורת, העלאה ותוך
החדשה. הספינה ולימוד עלות

 באמת שלהם החודשית המשכורת
 קיבלו שבוע ״לפני גיחוך. מעלה

לעבוד רשות אחרת במחלקה העובדים

בדרכו. שניקרה מה בכל ופוגע
 ״חייבים ההגאי, מספר ״בלילה,"

 לדחוף. כדי לעצור איפה בדיוק לדעת
 תפספס שאם ככה בנמל, תאורה אין

מכת־מוות." הספינה תחטוף — בשניה
 דרישות על מספר העובדים אחד

 בלתי־אפשריות, דרישות — שלו הבוס
 שתי על לעבוד — החוזה לפי שלא

הגוררות.
 נכנסת תורכית ספינת־כימיקלים

 עזרה. מבקשים בקשר לנמל־חיפה.
 ההגאי אותנו מכוון וברגש בעדינות

 שתי הספיגה. של בצידה לניגוח
 ב־ צידה על מסתובבת והיא חריקות,

מעלות. 180
התפקיד היא שלנו בעייה ״עוד

ח 91111 91111 טוו
 את מצאו הם בגוררות, כאן, חודשים.

 המישפחות, עם חיים בחיים. מקומם
ים. קצת טועמים זאת ובכל

 הצוות רק במכשיר־הקשר. צרוד קול
נשאר. אבירה של

 מרחוק ומפליגים. עוגן מעלים
 א״זשאור נושאת־המטוסים מצטיירת
ענקית. ארוכה, כצללית
 בנמל. עצמך את למצוא קשה
 מש־ שלוש מסתובבות. אניות עשרות

נושאת־המטוסים של חתות״הליווי

 מסבירים ריווחי, נמל הוא נמל־חיפה
 היום משתמש הוא לדבר. המקורבים

 מתקדמת ובטכנולוגיה משוכלל, בציוד
 של לבעייה מודע היה חיפה נמל מאוד.

 וקנה באשדוד, וגם בחיפה גם הגוררות,
 לחיפה שתיים חדשות, גוררות ארבע

 של במחיר אחת כל לאשדוד. ושתיים
מארק. מיליון 15

הח כל על לרקוד רצו המנהלים
 החדשות שהספינות והחליטו תונות,

של צוות כשעליהן לפעול מסוגלות

 הפלגה לעשות יכול אני כל ״קודם
 מזה, וחוץ רוצה. שאני מתי בצי־הסוחר

 על מישפחתי את להקריב כוונה לי אין
 זה שאני. כמו לי טוב הגלים. מיזבח

 אהבה. לא כבר זה לשיגרה. מזמן הפך
המגע.״ את איבדתי

החד הגוררות את לו כשמזכירים
 שתי מכיר ״אני נרעש: הוא שות,

 והמ־ הזמן כל המתקתקות מזכירות,
 הן גרוע, ויותר ממני. יותר קבלות

כמו מאיש־גוררות יותר מקבלות

 על תוספת גם כמובן, קיבלו, בלילה.
 עבדנו תמיד אנחנו הזאת. העבודה
 תוספת שום קיבלנו ולא בלילה,

מעולם."
 אולם התווכחה, נמל־חיפה הנהלת

 מארק מיליון 60 לוותר. ניאותה לא
תועלת. ללא מונחים

 רבת־סי־ קשה, עבודה לגוררות
 המחבר הכבל נקרע לפעמים כונים.
 כדאי לא אז שאחריהן. לספינות אותן

אחורה עף הכבל הסיפון. על לעמוד

 כיבוי. כספינות לנו, שייעדו השני
 את מזעיקים ואז משהו, נשרף לפעמים

 ויוצאים הספינות על עולים כולם,
 אלה למעלה? שם רואה לכבות.

שלנו!" הזרנוקים
הספינה. של לחדר־המכונות יורדים

 את ומראה אוזניות לי מרכיב ערן
 עומד וכאילו משקשק הכל המנוע.

 הציוד וכאן השני, המנוע ״זה להתפרק.
 אני אזעקה בזמן שריפות. לכיבוי
למקום." כאן אחראי
 מר על בוכים שוב הם הגשר על
 ומקללים כגוררים, כימאים, גורלמ
הנהלת־הנמל. אנשי את במרץ

 לנמל אחראים גם שהם מתברר
 הפלגה. אחרי להפלגה יוצאים הקישון.

כשבוע. שעות 48
 מיבטא עם כבד, רומני מיבטא

 קול עם מתערבבים וע', בח׳ מרוקאי
מתנת־ והמיית־הגלים. המנוע שיקשוק

 - נמוכות ומשכורות
 של חלקם מנת זוהי

ת 1 ש נ א ו ר ר ו ג ה
 חזרה ושטים הנגררת, מהאוניה קים

 אותה נושאת־המטוסים. ממול למזח.
 ותווי־ למזח חוזרים לגרור. אי־אפשר

 מצטיירים החדשות האוניות של הפנים
ממול.

 המלאכה את עכשיו אלמד אני ״איך
 אחד שואל החדשה?" הגוררת על הזאת
 קשה מבוגר, כבר ״אני רב. בעצב מהם,

 אותי יזרקו בטח כאלה. דברים לתפוס
מוקדמת." פנסיה עם

 ותופס ברזל מוט מושיט רב־המלחים
 הגוררות לחוף. חבל־הקשירה את

 מיגדל־ ממרום צל מטילות החדשות
שלהן. הפיקוח
 בליווי לא, לתנועת ראשו מניד ערן
כבדה. אנחה

טכנו והתקדמות תיעוש ייעול,
עולם. של דרכו זו שדווקא חבל לוגית.
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