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 שתיים. או שנייד, משך ההדק על ללחוץ
 כש״ כפסל, התורן ליד ניצב שלום רק

הד את ,מושכות וידיו פשוקות רגליו
 וב" התורן במעלה הצבעוניים גלים

מורדו.
 אנשים. שני רק ניצבו הפיקוד גשר על

את שהוליך ליפשיץ, מנשה רב־סרן

 התותח ליד ניצב נסים עמדות-קרג.
.צינור־הטורפדו. ליד רפי שלו, האנטי־מטוסי

ברי ארוחה אחרי רוט. ובקבוק יו־הו־הו...
 בריאה. לגימה ללגוס גס החברה אוהבים אה

ספל. על בקבוק מעדיף (הימני) פיבקו

 מחליף כיבוי־האורות לפני ליל-מנוחה.
רפי. חברו, עס צ׳יזבאת (למעלה) פיבקו

 מבויימת, להתקפת־טורפדו שלו הפלגה
 וחזר בהגה שאחז מזוצקי, יהודה וסגן

״שמאלה. :מנשה של פקודותיו על
 מנשה ימינה.״ קצת עתה קצת. עוד

 פעולת את הגביר המנוף, את הניט
 חפזה הסירה סיבובים. 800ל־ המנוע
 באה אחר במים. לנ?וע מבלי כמעט

טורפדו. להתקפת ״היכון :דפקודה
״היכון הטורפדו, עמדות ! 

 כוונת" אל עינו את הצמיד .מנשה
 קרה לא הכפתור. על והדק הטורפדו

בסדר היה לא החשמלי הזרם : דבר
 את הניף הוא מתנאי־התמרון). (אחד

 לצפות מוסיפות כשעיניו הימנית ידו
קדימה.

 הטורפדו צינור ליד שניצב פיבקו,
 מעלה מתרוממת היד את ראה הימני
 את הסיט הוא לפתע. וצונחת מעלה

 הסירה כבדה. אנקה פלט משהו המנוף.
 מן נפלט טורפדו הזדעזעה. כולה

החר לפני במים ושיכשך הצינור
 קל, לרגע נעצר שהוא היה נדמה טום.
 טורפדו בא בעקבותיו קדימה. זינק אחד
שני.

נסתיים. התמרון

 נכנסת פלגת-סירות״הטנרפדו 16.45
לנמל.

בעב אחת. אחת לנמל נכנסו הסירות
 הת־ ,בכניסה אשר הדגל פני על רן

והצ הסיפון על בשורה המלחים יצבו
 דק, ללחש הפכה המנועים שאגת דיעו.
 על החליקו הסירות כליל. נאלמה אחר
הת חבלים עצור. הרוגעים. ד,מים פני

 הסיפון מן התעופפו כנחשים, פתלו
 בהם, אחזו צוות״החוף אנשי החוף. אל

ווי״ברזל. אל הסירה את קשרו
 יורדיס הצוות ואנשי המפקד 18.00

 והמלחיס״בתפקיד הזקיפים רק לחוף.
הסיפון. על נשארי׳ם
 וסקר החדשים מדיו את לבש פיבקו

 הוא כי היה נראה בראי. עצמו את
 כי היטב ידע רפי מהופעתו. מרוצה

 במיוחד, מתקשט שפיבקו פעם בכל
 נערה עם פגישה לו שיש הוא סימן

 בראי להתבונן הוסיף פיבקו הדשה.
: ושאל

שוב ? הערב עושה אתה ״מה
?״ קונצרט
לחולון.״ מכתבים כותב אני ״לא,

למע אותו ישאל שרפי ציפה פיבקו
 לו יגרום לא רפי אבל הערב, שיו

יצאו. הם כזה, תענוג
 על עלה שלום ונוח. שקט היה התא
 הדרוכים. שריריו את רופף ריגשו,

 וראשונה בראש אתת. רק היה לא היא
 אה לנקות ללכת עליו יהיה נשק. היה

 שעד. חצי בעוד ילך הוא התותחים.
 לניח עליו תחילה זמן. של שפע לו יש

 הבית על ? היום יחלום מה על ולחלום.
 יקח הוא ? רחל על ? בירושלים הקטן
לחופ הבא, בשבוע לירושלים אותה
 עונת״הגשמים הימים. ארבעת בת שתו

 כיפת״השמים תחת יסעדו הם תמה.
 תחת סעודות אוהבת רחל באקוא״בלה.

כיפת״השמים.
הכל .הסירה אל חזר הצחת 23.50

שקט.
 קול מלא היה האפל התא שקט. הכל
 נקודת״אש רק וקצוב. חרישי נשימה

היה לא פיבקו :באפילה נעה אחת
 עישן. הוא להרדם. יכול

 ?״ ישן אתה רפי, ״היי,
 ?״ רוצה אתה מה ״כן,

 לראות צריך היית עצומה. היא ״רפי,
״גוף איזה טורפדו. ממש היא אותה. ! 

 ?״ הפעם היא מי שלך. והטורפדו ״אתה
 בחיל־ היא חיילת. היא רבקה. ״שמה

 לראות צריך היית חבוב׳ התותחנים.
!״ אותה

 מת.״ אני לישון. לך פיך. ״בלום
 מנוחה.״ ״ליל
 מנוחה.״ ״ליל

קלות. נחר מישהו

 מדי־ תהיה מלחמה, מחר תפרוץ אם §§
צר כל מנותק. מבצר ישראל נת §§
מכו כל קופסת־סרדינים, כל — כיה !
 המצרכים ממליוני אחד כל נת־יריה, !
g ולמדינה להתקיים לעם המאפשרים 
 — לים מעבי לבוא יצטרכו ללחום, =
ה בים קילומטרים מאות של מרחק =
אניות־האויב. יארבו בו פתוח, !
 ייחתך לא שאמנם לדאוג התפקיד |
 גבר על מוטל זה יחידי עורק־חיים !
m וגוף רחבות פנים בעל ,30 בן צעיר 
m ,המשקיף אוורירי בחדר היושב חסון 
 עצומה. מפה לפני הים, על 1
g חיל- מפקד של בחדרו המפה כמו 
 מפה היא חיל־הים מפקד של מפתו גם כן האוויר, 1
 רטן מקום בה תופסת ישראל ומדינת מרחבית, 1
מרחבי על משקיף שהאויראי בעוד אולם מאד. 1
,מרחבי לימון ״מוקה״ של מבטו חובק יבשת, ה
גיברלטאר. עד מאילת ים, ה

‘כי להשמיד : כל קודם ? העיקרי ״תפקידנו !
m בזאת, נצליח אם כי לפנינו. העומד אויב כוח 
כל אך מעצמן. הבעיות שאר כל נפתרו הרי 1
תפקידים ישנם זו, מטרה הושגה לא עוד !
f j חוסי" הגנת לארץ, האספקה הבטחת : אחרים 
g ,תותחני סיוע ומתן בחוף־אויב נחיתות המדינה 
g לכוחות־היבשה.״ הים מן 
g ז״ האספקה את תבטיח ״איך

 הצי כוחות אותן. נבטיח שיירות. ״נארגן 1
g אניות של ההפלגה קוי לאורך יימצאו שלנו
מאויב.״ פנויות שיהיו להבטיח כדי המשא׳ !
 מי?״ של — ״אניות״משא =
 זרות אניות העצמאות, במלחמת כמו ״שלנו. 1
ה את יעלו חברות״הביטוח מלבוא. יזהרו 1
על רק לסמוך אפשר אגדי. באופן פרמיות !
gj הצי את לפתח יש לכן שלנו. אניות־המשא
המסחרי.״ §§
 ?״ צוללות לאויב יש ״האם §§
=
g .בעתונות שפורסמו הידיעות אף על ״לא ,* 
 כלי״שיס ציידות־צוללות׳ יש לסורים להם. אין §§
 שזה יתכן בצוללות. למלחמה שנועדו קטנים 1
g לצד אף כדאי לא למעשה אולם לבילבול. גרם 
 דורש הוא יקר. כלי זה צוללות. להחזיק אחד 1
 לגי יכול קטן טכני משגה גבוהה. טכנית רמה )
 רגילה. באניה מאשר יותר הרבה לאובדנו, רום 1
״מ ישנם אולם ליריבו, מסוכן כלי זה אמנה, §§
 מחייב זה בנשק יעיל שימוש לגלותו. צעים !
J מאמץ רצינית, כספית השקעה צוללות, כמה 
g צוותות.״ אימון להחזקתן, גדול

 האויב בידי ביותר הגדולות היחידות הן ״מה §§
g ״ המשוער?

 יש המצרי. הוא נגדנו העומד הרציני ״הצי 1
g למש" הדומה אחד וסלום משחיתות, שתי לו 
g •השניה.״ ממלחמת״העולם כולן חיתה 
g נותנות אינן גדולות כה יחידות שלוש ״האם 
הנתון הכוח על גדולה כוח עדיפות לאויב §|
H ״ בידיך?

§ ב בשואל, ננעצו המפקד של החומות עיניו ,
מלחמה היא בים ״המלחמה מהורהרת. הבעה !
 בים, הציים שני נפגשים אם ואש. תנועה של =
ביבשת. כמו ולהתחפר, להתחמק אי״אפשר !
g יותו־ המהיר הצי ללחום. היא היחידה הדרך
והיכן.״ להילחם אם לקבוע יכול ן
 בלתי״שיות יחידות שתי בין הקרב ״תוצאות !
 ?״ מראש ברורות אינן §§
g .הרוח הוא שלנו הצי את שמציין מה ״לא 
 האינטליגנציה רמת הצוות, אנשי בין הטובה !
g במהירית לנו שאיז עדיפות לנו לתת היכולה 
 מכל'־ המקסימום את להוציא חשוב ובכוח״האש. !
g שהיה מי נזכר שבידינו.״ וכלי״היריה השיט 
g קור ומפקד ־מעפילים אניית שלוש של מפקדן
 האחרונה, ״במלחמה : במלחמת״העצמאות במה !
g את לסיים הצלחנו פגישה. בכל המצרים נסוגו 
g הטבענו לעצמנו׳ אבידות כל בלי המלחמה 
g מצרית.״ ואנית״עזר קורבטה

 בים כי הדעה שוררת עכברי״היבשה, ״אצלנו׳ 1
 דעה זו האם ביותר. הארוך התותח קובע !
?״ מוטעית =

סאעה. אחר המצרי הננתון כולל * §ן

 הכוחו יחסי את לשנות ״אפשר
 ש בלתי־אורתומכסית הפעלה על־ידי
 ־להפעי כלומר, שברשותך. הכלים

 שעבוו המטרות למען רק לא אותן
 דב עם בהן להשתמש אלא נוצרו,

 והב כוח־האש את להגביר כדי יון,
שלך.״ חץ

י״ האויב את מעריכים אתם ״איך
 1 אליו להתיחס משתדלים ״אנו
|1אנ מדריכים לו היו גדולה. רצינות

 גרמניים מדריכים לו יש עכשיו ליים.
 שאי משמע לזרים, זקוקים הם אם

 במיד משלהם מדריכים עדיין להם
מספקת.״

 אי ארצה, בנעוריו שעלה לימון, ״מוקה״
 במלחמו שרת ,18 בגיל לים שירד פלי״ם

 והב ואמריקאיות נורבגיות באניות העולם
 האטי בהתפתחותו גאה ,26 בגיל מפקד״חיל

 העצמאו במלחמת שעוד החיל, של היציבה אך
 בלו אניות של מקרי אוסף אלא היה לא

לשימוש. ראויות

 של בעוד * משחיתה יש שלמצרים ״אמרת
 ה׳ כמה ? משחיתה של הצוות גורל מהו אין.
?״ עולה

 דולא מליון 5 בערך, עולה, חדשה ״משחיתה
 בחת* משחיתות לעצמה בונה ימית מעצמה כל

 סוג הרבה ישנם לכן המיוחדים׳ לצרכיה
 מלחי בתקופת משחיתה של הצוות שונים.

 בגידלה תליי זד איש, 270 עד 160מ־ הוא
 ביות החשוב הצד על בשתיקה עבר לימון
נלהנ אינה אחת מדינה אף : פוליטי שהוא

 נו! שהיה דבר — •משחיתה לישראל למכור
כולו. בעולם היום למחרת

 נתוג כמה ישנם המלחמה, של הימי בחשבון
 ד,תיכ הים של הדרומי החוף כל : מכריעים

 א צר, הוא התיכון הים אויב. או עוין יהיה
 לאניות״האספי דרכי״הפלגה של רב מבחר

 בסיס יהיו האויב ולמטוסי לאניות הישראליות.
 ומטי אניות ואילו ־דרך, אורך לכל קרובים
 אוי ישראל. על רק להתבסס יוכלו ישראל

 מ ימנע הישראלי חיל״הים של קיומו עצם
 ייא׳ הדרך, לאורך אניותיהם את לפזר המצרים

 י מוכנים להיות כוחותיהם, את לרכז אותם
קרב.

שלך במערך חיל״האויר של התפקידים ״מה
 אויר׳ זרוע יש אחרים בעמים ״לחילות״היס

 כד* הדבר שאין למסקנה הגענו אצלנו משלהם.
החילו שני של משותפים אמונים יש אולם
 נ לנו לסייע חיל״האויר על השנה. כל משך

 משותב (פעולה טאקטי סיוע לנו לתת סיורים,
 (התק: היקפי וסיוע קרב) בשעת ובים באויר

,כשחיל״ה אויב, יחידות על האויר מן
איננו).״
מספקת׳ אנשיך של האי-מונים רמת ״האם

יכולי כיום בחו״ל. אנשים הרבה ״אימננו
 אד כל בעצמנו. המקצועות בכל להדריך אנו

למו שלנו׳ המשרד עובדי אפילו בחיל״הים׳
 הבחורון מלבד באניה. מסויים תפקיד למלא

כמובן.״
 בחור כי מאמין האינך ? מובן זה ״מדוע

?״ בים כראוי לשרת יכולה
 של באניה למשל. כאלחוטאיות, כן. ״בהחלם

 הבעי אולם בחורות. לנו היו המלחמה, בימי
 שרות׳ דרושים לבחורות שיכון. של היא

 מקו אין שלנו באניות מקלחות. למשל נפרדים,
 הסת מן משלנו, אניות פעם נבנה אם לכך.
לבחורות.״ גם נדאג

 מספק ימית הכשרה לדעתך, יש, ״האם
?״ לנוער

 מת כל חסר אלינו הבא הנוער כל ״כמעט
 ל בקושי אפשר שרות״החובה בתקופת בים.

 תפק׳ לו יש לתפקידיו. הימאי את לאמן הספיק
 ואד תותחן, למשל קרב, לשעת אחד — כפול

 זקוקי אנו לכן טבח. למשל רגילים, בתנאים
 שני שישרתו אנשים — קבע לאנשי בעיקר

 כיו זהו גבוהה. לרמה יגיעו בים׳ רצופות
 ב: כמו שלנו׳ בחיל־הים האנושי החומר עיקר

בעולם.״ אחר צי

 מלחת אנית דנזטרוייר, — ״משחיתה״ *
מסיירת. קטנה מפריגאטה, נדוקה


