
להת יכול היא לבל. להתרגל יכיל אדם
 שמיה,. מג כלי מזון, כלי־ רב זמן קיים.
 אין אולם המצליפה. כרוח צורב, בקור
. ין. תקווה. ללא להתקיים יכול הוא■

 האפשדיי* הסכלות כל עכרו השבוע
 מכי רחוקים ים. כלב צעירים על׳ישכי

 לחלוטין כמעט ששקעה כסירה אופק,
 שהתרוממו גלים כין המים, לפגי מתחת

 מים כגדטי אותם וכיסו לראשיהם מעל
מעמד. השניים החזיקו ואפלים, צוננים

ההש אינפורמציה. מבקש מחלקודהךיג'*■
 ד כ־רו '12 בחיפושים. מגישימם .אוו : בה

 נמי לא כה עד אך' הים, 'את סורקות דייג
הסירה'האבודה.״ עקבות .צאו

 מפת־ניווט של חדש טופס לקח הקצין
 המפה על שרטט המזרחי׳ התיכון ים של

 דאקוטה מטוסי שני על פקד קווים, במה
 ימיים מילים 10 של שטח ולסרוק להמריא

מרובעים.
שעה תל-אכיב, נדיר, משה דירת

נמ מוזרה, בדממה שרויים השכנים : 11.'00
 משדי. של אביו נד־ר, יוסף עם מלשוחח נעים

 בלב־ אבדו דייגים שני כי הודיעו העתונים
 האבודים הדייגים אחד כי הרגיש יוסף ים.

 חנה. לאם, זאת לספר רצה לא אך צבו, הוא
 אך בסכנה. נתון בנה כי הרגישה האם גם
בעלה. את להטריד רצתה לא

השעה תל-אכיב, מטה־המשטרה,
 מקיפים ונדיר אריאל של הקרובים : 12.00

 בשאלות. החיפושים על הממונה הקצין את
 גמל־ עם מתמיד קשר מקיים האלחוטאי

נמ החיפושים חדש. כל אין ויפו. חיפה
שכים.

 הימאים : 14.30 ה השע נמליהיפה,
 משה קרובי את להרגיע מנסים והסבלים

 נמצא האבודה בסירה כי אומרים נדיר,
 נוסף ,מברק הדייג. מושיקו אלא משה, לא

 : ספק כל נותר לא עתה לנמל־יפו. נשלח
 משר, הם האבודה בסירה הנמצאים האנשים

לבתי חוזרים הקרובים אריאל. ויצחק נדיר
הכן. במצב נשאר האלחוטאי הם•

הדבר, מוזר :לאור־היום בסירה,
 יותר. או פחות, למצבנו התרגלנו כבר אך

 להאחז כ־צד משלנו שיטה אפ-לו יצרנו
 ומתי לקפוץ מתי להתכופף, מתי בסירה,
 מכל הגרוע הדבר השרירים. את לרופף

שמי לנו היתד, רק אילו הקרה. הרוח היא
גופנו. את שתכסה רטובה כה

 הסירה. חרטים על ועלה מש־, קפץ פתע
ישר אניד, נראתה מאיתנו מייל של במרחק

 תשיבה כל וצעקנו. בידינו ניפנפנו אלית.
 ונעלמה פנינו על עברה ד,אניד, באה. לא

 למשך לבנו את שמילאה התקווה במרחק.
ניתרו ובמקומה נעלמה, ספורות דקות

גדולים. וגלים רוח עייפות, ריקנות, דק
: 19,00 השעה האוויר, חיר טטה

הים בחיפושים. להמשיך פקודה ניתנה
 שנהמשבו למרובעים, חולק המזרחי התיכון

בת קפריסין. האי של. המערבי לקצה 1ע
ע הוד לקפריסין, ששודר למברק, שובה
 מטוב״ ,חמישה כי הבריטי חיל־האוויר מיקוד
בחי להשתתף כדי המריאו, בריטיים סילון

 מתמיד. בקשר נמצאו המטות שני פושים.
 מכשיר' את כיוונו המחפש-ם המטוסים גם

אינפור־ החליפו הגל, לאותו שלהם האלחוט

1 1 _  . ** 0 < 1 **.,*> ■*

 אשר בלוז־, שדד,־התעופה הרף. ללא מציה
האווי־ המטית שני בין הקשר נוהל דרכו

 החז/ז. "טן *מילץ30ייישדאלי מטוס
ה טע רק חמש יריתי : מברק : 21.00 הי

 הגובר השטח. את להאיר בד־ ירוקות, טות
 ריק ד,-ב לסירה. זכר אין מטרים. 800

לגמרי.
מעלי־ אי־שם :21.00 השעה כסירה

כל הואר פתע בטיב. של טרטיר נדמע נו
הו־ והשמיים ■ם ה׳ ימק־בהיר, באור השמח

ונראה בקרבתנו ריחף המטוס לגמרי. ויקו
בק־לי צעקנו ש. ביא־ בידיני נפ:פ:* בביר־־ר.

אתד. יבש •דור ג: לנו ה ה אילו קולות.

כחיפד הסירון־ללא־שם
לחפש...״ נזילשיכיס חיינו

דודתו, סירי אוחז טיטין) (למטה נדיר
הוזי מן אותו משו משה. שמו היה לשיא לא ....

הת אחר חיים. שאנו ל־־דיע ינוליס היינו
נעלם. והמטוס מקידם, -תר האפייה עבתה

לשחר. מחנים אנו גלים. יטיב
 האורות :תל-אכיכ ט׳טה, דירת

 חנה, ייסף, ידן. אינו איש אך כבויים,
.הג והאחות רותי משה, של הקמנה אחותו
מחם־: כילם עריב, בולם — יה־ד-ת דולה,
̂י̂ן ̂ךןך קיןי ך־וי

 ה־ ,16.12.54 צכאי, שדה-חעופה י
 אחר בזה ממריאים הרמוסים : 0600 •טעה

 הדייגים שני אחרי נוספים לחיפושים זה
של טייסת ממריאת כבר תת ע ד,אבירים.

 דאקוטה, מסוסי חמישה מעופף, מבצר : מה
 ונד פ״פר אנמון, מסיפיס אימונים מטוס
 בכך מטוסים תשעה המשכרה. של קל־ מדם

 סירות־ שתי דוהרות תגל-ם פני על הבל.
 טורפדו כיתת שליש המשטרה, דל משמר

בלי־ לכל אחה. פריגאמה היל״הים, שיל
 הבריטים מייהד, איזיר־תיפישיס היקצב ש־ס

ש הס־לונים. חמשת את להפעיל מוסיפים
 עומדות שלהם מהירות ■מוטור סירות' לוש

במצב־הבן.
אינ חיל־ד,אוויר מסד, קיבל לא בתחילה

 הוא : עצמה הכירה על מפורטת פורמציה
 לא לניהוג, ניתנת נד. א 'רק שהסירה תשב
 כן על במים. שקעד. שהיא לעצמו תאר

 הראשונים הימים בשני החיפושים התרכזו
 הרוח היתד, אליו ביותר, המרוחק בקו

הסי את לסזזוף מסוגלת העזת המזרחית
 קו מאותו החוף. מן .קילומטר 150 : רה

 החוף. לעיר מזרחה, לניע המחפשים ותלו
נמצאו. לא עדיין הכירה עקבות

 אך שככר״ הרוח : צהרייב כסירה, י
 עד חדר הקור גבוהים. עדיין היו, הגלים

 הימנית רגלו כי רשד, הבחין פתע; לעצמות,
 בעס היא רגישותה. את ואיבדה הלבינה

הת הוא דבר. הרגיש לא אך הסירה, בדופן
— כוחו בכל הקפואה ד״־גל אף. לעסות חיל

בעורקים. לזרום הדם שב ולבסוף .
 שני על להשתלם התחילו והצמא הרעב

ו הכוחות ירד. השלישי הלילה הצעירים.
 לא החיפושים בי החשד וכלו. הלכו ,קתההי

 יותר אפילו בלב לחדור העמיק יימשכו
־צוננת... תרות מן

רציני אריאל יצחק

 השעה ,17.12.54 חיליהאוויר, מטה
הכ החיפושים!״ את נפסיק ״לא : 0600

דוג וכמה כמה לנו ״יש הקצין, אותו ריז
 ריקנבקי אדי קפטיין הרי :קלאסיות מאות
 לאחר בלב־ים, בנזירת־גומי, שט נמצא

ימי־חיפוש־ב. 27
מב־ :0713 השעה ישראלי. טטום

 חיים. האנשים שני נמצאה. ״הסירה : דק
 רוצים שהס ורומזים אלינו מנפנפים הם

 הקואורדינטות במקום. נשאר אני לאכול.
 45 (במרחק מזרח 3418 צפון, 3238 הן

 במקום. נשאר אני החוף). מן ימיים מילא
דלק.״ לקחת לשום עלי מחליף. שילהו

ה ר כי מ חגים הם בנו. הבחינו הם : כ
 והטיל שני מסוס הופיע במהרה ו״עלי

 היה לא זה אובל. היה שזה חשבנו מיסד,ו.
 זו היתד. ונפתח. במים נחבט החפץ אוכל.

 שהטייס לוודאי קרוב קטנה. כירת־גורי
הסי את הטיל הוא :בהפצצות התמחה

 מאיתנו. ספורים מטרים של במרחק רה
 הקטנת הטירה את וגרר הים לתוך קפץ משד,

 מעלינו ריחף המטוס נרדם, אריאל אחריו.
ניצלנו. סירת־טורפדו. הגיעה אשד עד

ה מ ר ט אווי ה ד-  קיבל כאשר רק :חי
ה היתד, שנמצאה הסירה בי אישור הקצין
האח הפקודה את נתן המבוקשת, כרה
וה הסירה החיפושים. את ״הפסיקו : רונה

 דומה, מברק נשלח מיד נמצאו.״ אשים
 חיל־ד,אוויר למרה גם תודה, הבעת בצירוף
הבריטי״

ת ר ה די ש ר. מ די ם : ת יו כ ה : ש
 אן חלושים, ויוסף חנה מלאה-אדב. דירה

 ביין האורחים את מכבדים הם מאושרים.
 הרי — משד, ששמו פלא -אין :ועוגות
הק רותי המים.״ מן אוחו למשות הצליחו

המ מאחיה מרפה אינה והצי) (תשע טנה
 הוא משלו. תוכניות יש למשה אבל חייך.

 לו יש :להיפר, השבוע עוד לצאת מתבונן
אניה. על לעלות טובים כימיים

ל לחיפה• לצאת מתכונן הוא אף אריאל
הס הסירה את להביא עליו יהיה הכל אחד

 נקנתה היא :לנמל־יפו מוכת״הגלים דוקה,
דירות■ אלף 15ב־


