
העולם

הזכויות

מההנד,

 חתך חרטומה הנמל, את עזבה הספינה
 1 את מסר רב־החובל הקוצפים. הגלים את

צפונה. :הכיוון

ה את לאסוף כדי מארצות־הברית. סופרנו
 סנט־ג׳ון, לנמל לקנדה, כמיוחד נסע חומר
 שרב־ לאחר גרץ אברהם א/ק הגיעה אליו

הצ זה עם יחד ממנה. ירד גרץ אדן החובל
 מיסמך על להשתלם בארץ סופרינו ליחו

• על המלאות הידיעות את ולהשיג סנסציוני
ק ההפלגה משך שהתרחש מה ר ל מדדיו

הפתאומית, ההפלגה מן .;פתעתם למרות ׳" קנדה•
כו־ מוזר. דבר הצוות מאנשי איש בזה ראה לא

1המיסמ

:שכתבו

 הדרא־ על הראשונה הידיעה הגיעה כאשר
 גרץ אברהם א/ק ספון על שנתחוללה

 העתונות מיד עליה קפצה האוקינום, בלב
 הישראלית, העתונות רק ולא הישראלית.

 הקדישו הברית וארצות קנדה עתוני גם
 ומאמרים. צלומים ראשיות, כותרות לה

 רב־ של דעתו נטרפת יום בכל לא אכן,
השו רב־חובל שכן כל ולא ים, בלב חובל

 את תובע לממשלתו, מוזרים מיברקים לח
 כמפקד ועצמו התחבורה כשר אביו מינוי

הים. חיל

 רפוס־ בפרסום אז הסתפק הזה העולם
 הסביר בה ),790 הזה (העולם מקיפה ג׳ר.
מד הרקע את ע ש שי פ הנ תיו בד עו  מאחורי ה

־ המאורע, *  רב־החובל אה לקוראיו ת
* ואת הלי ת 1ה מ1 למעשהו. להגיעו 1י

חודשים
 גרץ אברהם

 ה מפוצצות,
ביקטיביות

בזאת אך

 סגריר. יום זה חיה מפליגה. האניד!
 חמשה לעצמות. קדר הקור טפטף, דק גשם

 כדי לחוף הקודם בליל ירדו הבחורים מן
 המפורסם ברדיו־ס־םי הבמה בפלאי לחזות

בד עסקו הצווח אנשי ושאר ניריורק של
 כשאניתם מלחים המעסיקים הקטנים ברים

במעגן.

 וממושכת, חדה צפירה נשמעה לפתע,
 סירות סרסור המנופים, רעש על שגברה
ה חלל הממלאות הסבלים וקריאות המנוע

 שעות כל משך בעולם ביותר הגדול נמל
 מר. הבינו לא גרץ אברהם א/ק אנשי היום.
ב יפליגו לא בוודאי שהרי הצפירה, פשר

 הודעה כל ניתנה שלא עוד ומה כזו סערה
המקובל. כפי הפלגה, על

הסיפון, על

 בו ואמונם לרב־חובלם חיבה רחשו לם
אה את להם הוכיח מזמן לא מוחלט. היה
שבו שלושה האניה עגנה עת אליהם, דתו
 בצי המקובל לפי תורכיה. באיזמיר, עות

ממשכו 20ל6 המלחים מקבלים הישראלי,
ר בנמל עוגנת האניה אם חוץ במטבע רתם  ז
 העלאת תבעו הצוות אנשי משבועיים. יותר

התמרמרו, שביתות, על דברו האחוזים,
מן כעבור  :החברה תשובת הדעה קצר ז
במט משכורתם של 100״/״ קיבלו המלחים

רב־החובל. בהמלצת — חוץ בע

 לפני צולמו
 א/ק של־

ה לשמועות
או עובדות

 דת־ ז2 ד.
 הימאות |דגל
 • לאדה. ד,

הצוות אנשי

תפקידו. את
הסנס הכותרות מאחורי כי האמין הוא

 סוד — יותר גדול סוד הסתתר ציוניות
 האניה, בעלת דיזנגוף, חברת של שתיקתם

נשל רב־החובל. אבי גרץ, רודולף והיינץ
ה את לחקור בשיקגו לכתבנו הוראה חה

 את להשיג כדי הכל את לעשות פרשה,
בחקי פתחו בארץ כתבינו המלאה. האמת

הימאות. בחוגי רה

 עטו חיפה לנמל גרץ אברהם א/ק בהגיע
 רצו כולם רבים. וסקרנים עתונאים עליה
 עתון ד,אדה. על באמת קרה מה לדעת
 לכל לירות 200 לשלם הציע אף אחד ערב

 אנשי כל לשוא. אך לדבר. מוכן שיהיה מי
ו חמורה, הוראה קיבלו והקצינים הצוות

הסוד. את לשמור התחייבו,

 0.00 בשעה
 השמוע פשטה

 לה פקודה נה
# העברית ר פ נ

* המזח על ר ___שגי נ
 חליפות לבושים חופשתם, מבילוי שחזרו

&יסג מהודרות, ה ברוח תפפו.גןתנו עעגוי
ת הם עזה. ^ י י 1ב #^ י |  לא החובל ץ

ער להם. הרשה  גרר ספינת $־מ־, א#ו* ■
 להוביל הסיפון על עלה והנווט הנמל של
ה עלו בהשתדלותו לנמל. מחוץ האניה את

לצוזת. הצטרפו שנים,
משכ גבוה מזוקן, גרץ, אדן רב־החובל

 הר על ניצב הרשמיים, במדיו ומעלה, מו
 האמריקאי הנווט יכל לא למראהו, שר.

ה :הערצה מקריאת להמנע אמי קפטן .ז
!״ תי

ה ואישור ההפלגה היתר האניה, נירות
 לידי ונמסרו הוחתמו הישראלית קונסוליה

ל יכולים חובלה ורב האדר, :רב־החובל
מוחלסת. בחוקיות הפליג

 וסרם הפלגה של יומיים עברו כאשר
 אליו קנדה, סן־רון, לנמל ד,אניד, קרבה
שו יצאה, כי הצוות ̂ אנשי לראשונה הרד

 האלחוטאי בתא גרץ אדן של הסתגרותו
״ , 6* ענינה לא * ד י *  הרביעי יום3ש*6< *

ה השתנתה ר ^  הרדיו למכשירי לגמרי. ז
 נ־0ד. השדורים את קלטו המלחים שבתאי

 הנעשה על שידרו החוף שתחנות סציוניים
ה בתא החובל רב של הסתגרותו :באניה
 מברקים סתם, הסתגרות היתד, לא אלחוט

יש לממשלת האניה מן שודרו פנטסטיים
 התל- ולממריב בניו־יורק לעתונים ראל,

אביבי.

חקירת תוצאות הגיעו אחדים ימים לפני

 לספינה לפלות שאין אומר חימי החוק *
 זה יהיה אהדת הפתח, לרוחב פחש כשדגלה

והוזדינה. הדגל כבוד תילול

 מן נדהמו גרץ באברהם המלחים רק לא
הידיעות.

 פנתה בנידיורק הישראלית הקונסוליה
 מאדן, מברקים, שקבלו העתונים מערכות אל

 מעריב אולם העדן. את להשתיק בקשתן
ו בקשה קיבל  אברהם א/ק פצצת במאוחר. ז

הועב הראשיות, בכותרות התפוצצה גרץ
 הרדיו. תחנות ידי על העולם פינות לכל רה

 הידיעות את פירסמו שלא ניו־יורק, עתוני
ב־ המאורע את עכשיו הבליסו המקוריות,

 גרי ״אברהם א/ק האניה ספר מתוך הדף
 את החריף אדן'גרץ באשר ,1952 לאפריל

הא ההחלפה החכרה. הוראות לפי תורכיה,
כניו■ הישראלית הקונסוליה ע״י אושרה
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 אברהם א/ק7 הודבק המיסתורין׳• .אניית התואר המיסתורין. אניית
 שהעסיקה שאלה אותת העולמית. בעתונות הזבא ששמה הראשון מתרגע גרץ

באמת? שם קרה ווה פתוני־הדזוץ: את גס העסיקה בארץ העתונות קוראי

 ; בהאליפקס הישראלית .האניה מכחיש. האלחוטאי
 אמריקאי, עתון סוסי כך קיים.״ עורנו המימתורין

עליו. איים ארן כי הכחיש האלחוטאי ני המוסיף

 רב־ו מסר בו אשר המינוי כתב זהו הפיקוד. העכרת
 שלמה הסיפון לקצין האניה על הפ,קוד את גרץ ארן

אברהם בא/ק ביותר הגבוהה הדרגה בעל הישראלי הקצין


