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דנ־יוןבעליצעירים,

Jfl ^jkאתגרים,אוהבימפותח׳

וישאדרנלין,מכורי■■■^

מטורפיםאפילושיגידו

fr^■■בעיניים.רואיםשלא

אולעוף,רוציםגםכולם

בכליהירקוןמילתוךלהתרסקדיוקליתר

היוםידיהם.במובוניםהםאותוממונעלא

התעו־באירועאותםלראותתוכלו)שישי(

פה

$TS1$התעופה$TS1$

$DN2$התעופה$DN2$שיתקייםפלוגטאג״בול״רדהבינלאומי

אביב.בתלהירקוןבפארק

התחרות,מתקיימתבההשלישיתהשנהזו

והפעםחלקבהייטלומעופפיםצוותים35

קבוצות.שלושידיעלמיוצגתחולוןהעיר

מכלנציגשבפשוטים:פשוטיםהתחרותחוקי

שישהבגובהענקמרמפתלהמריאעתירצוות

כשהמטרהמטרים,עשרותובאורךמטרים

הקבוצהיהושע.גניאגםלתוךלהתרסקהיא

לעבורתצליחהיתרשביןזוהיאהמנצחת

להיוםנכוןביותר.הרבהמרחקאתבאוויר

בארה״ב.מטר63הואשנקבעהשיא

האמבטיהמלכת

תעש־לעיצובסטודנט29ה־בןסופרגיא

ייתי

$TS1$תעשייתי$TS1$

$DN2$תעשייתי$DN2$הקפטןהואבחולון,הטכנולוגיבמכון

השם,המעופפת״.״האמבטיהקבוצתשל

הואילמהמציאותמנותקאינומפתיע,כמה

שתפקידהאמבטיהלמעשההואהטיסוכלי

להתעופף.

מפחדיםלאאתםבאמת?אמבטיה?גיא,

במצולות?תשקעשהיא

לנוישתשקע.לא״היאבקול.צוחקסופר

מלא״.אמוןבה

הגעתםאיךאמבטיה???זאת,בבלאבל

הזה?המשונהלרעיון

נתנאלברזילי,משילקבוצה,וחבריי״אני

יוםנפגשנוכספי,ונדבהילמןיהודהזינגר,

הרצנומפגר.הכיהדבראתלבחורורצינואחד

לאהכיהרעיוןהיאואמבטיהרעיונותהרבה

הדעת״.עלמתקבל

להנותהלבתמממשלהבין,מנסהאני

אמבטיה?וקניתם

חור־להשיג.קשהממשהיההאמבטיה״את

שים

$TS1$חורשים$TS1$

$DN2$חורשים$DN2$התקשרנומתאימה.אמבטיהחיפשנו

עדבחו״ל,אתריםניסינואפילוחנויות,להמון

שנסדקהיוקנעםבאזורמפעלמצאנושלבסוף

היהאותה.וקנינוהאמבטיותאחתלבעלים

לתינוקות,אמבטיהלקנותאולישחשבנושלב

נכנסלאהקטנצי׳ק,נדבשלנו,הטייסאולם

ק״ג״.60בלחץשוקלשהואלמרותבה

האמב־אתלהטיסאמורהיהסופרבמקור

טיה,

$TS1$,האמבטיה$TS1$

$DN2$,האמבטיה$DN2$לקחוכספיעלק״ג20שלעודףאולם

ניסיוןישלושרקלמרותהתהילה,רגעאתלו

)וגםבצבאטיסבקורסוהשתתףהיותבטייס

שנפל(.עדעףהואשם

האמבטיה?אתתטימשאתהעדין?היהלא

נימיון.ישלךרקזאת,בבל

התחרות,בשבילטיסכישוריצריך״לא

הקפי־אחריאחורהלהישעןלדעתרקצריך

צה.

$TS1$.הקפיצה$TS1$

$DN2$.הקפיצה$DN2$לאמבטיה.להיכנסהצלחתילאגםאני

מטרבקושיהואקטן?ממששנדבציינתיכבר

פצפון״.שישים.

תעו[??שאמבטיהחושבבאמתאתה

להתרסקהולכיםאנחנולעוף,זה"מה

אבלנשבור,לאאנחנועולםשיאבחינניות.

מאודשבהתחלהמורהאניהכיף.בשבילבאנו

כימאודמהרגילינואךראשון,מקוםרצינו

מוכ־אנחנופשוט.כזהלאזהאווירוןלבנות

נים

$TS1$מוכנים$TS1$

$DN2$מוכנים$DN2$באיםאנחנושלישי.מקוםעללהתפשר

לאמ־הרכבנואפילומזמןולאהכוחבשיא

בטיה

$TS1$לאמבטיה$TS1$

$DN2$לאמבטיה$DN2$.כנפיים״

משיהקבוצהמחברתשמעוהםהתחרותעל

שרא־מאזעליהלדברהפסיקהשלאברזילי,

תה

$TS1$שראתה$TS1$

$DN2$שראתה$DN2$מיו־הכשרהלנו״איןביוטיוב.סרטונים

חדת,

$TS1$,מיוחדת$TS1$

$DN2$,מיוחדת$DN2$הידיים.עםלעבודיודעיםכולנואבל

חשובהכיבבחינות?מתמקדיםלאאנחנואז

שלם.אמנותיקטעלנוישאותנו.שיזכרו

כשאנחנולפניריקודלעשותמתכנניםאנחנו

מתכנניםאנחנוהאמבטיהאתמגבות,לובשים

בועות״.ממנהוייצאובניילוןלכסות

ודפי־ניסורנקישה,קולותנשמעיםברקע

קת

$TS1$ודפיקת$TS1$

$DN2$ודפיקת$DN2$.ועדייןהתחרותלפניימיםמספרפטישים

שומרסופרזאתלמרותמוכנה.לאהאמבטיה

תהיההאמבטיהמבחינתואופטימיות,על

לבטחשוב,כשאגשהבאה״בשנהבזמן.מוכנה

יותר״.גדולמשהואעשה

בזו?לתחרותנרשמיםבבללאיך

שלחנואנחנו,מיסיפרנובקשה.״הגשנו

שונים,רעיונותשניעםסקיצותלמארגנים

האמבטיה״.רעיוןאתבחרווהם

ועודמטרים!!!מעשרההמיםאללצנוחעתידאני

זנב.עםמשםאצאשלאמקווהאניהירקון.מיאל

שלאמניחשאניטוביםחבריםלישישלמרות

מוטציה״כמואיראהאםגםגבםאתלייפנו

המרחפת,הגיגיתקונספטעלנפלמשהפור

להש־הקריטריוניםכיגילוהקבוצהחברי

תתפות

$TS1$להשתתפות$TS1$

$DN2$להשתתפות$DN2$אסורמאוד.עדנוקשיםבתחרות

עליעלהלדוגמה,הכנפיים,מוטתשאורך

יעלהלאהגלגליםבסיסרוחבמטרים,עשרה

המעופפיםהצוותיםועוד.מטריםארבעהעל

מרכזיים:קריטריוניםשלושהפיעלנבחנים

ורמתהטייסכלייצירתיותהטיסה,מרחק

שופטיםפאנליריעלהטיסהצוותשלהביצוע

והספורט.הבידורהתעופה,מעולםמקצועי

הסביבה?עליבמאומרתומה

שנכון.מהמשוגעים,שאנחנולנו״אומרים

אנשים,שלמוזרשילובבאמתשאנחנוהאמת

החב־כלאבללהאמין.בשביללראותצריך

רים

$TS1$החברים$TS1$

$DN2$החברים$DN2$,אותנולראותרוציםבטחהםתומכים

למים״.מתרסקים

סופגשהניירדברים

סטודנטהואאף25ה־בןטוריקהרפאל

שלוהטייסהקפטןהואהטכנולוגי,מהמכון

הואגםאפסילון״.וינצ׳ידה"אוריגמיקבוצת

הקלהקבוצהחברהיותובזכותלתפקידנבחר

קצתההתרסקותענייןשכלמורה״אניביותר.

שלרמפה״בנינומשתף.הואאותי״,מפחיד

התחרותרמפתעלשתיתמרמטריםשישה

אללצנוחעתידשאניכךמטרים,ארבעהשל

הירקון.מיאלועודמטרים!!!מעשרההמים

למרותזנב.עםמשםאצאשלאמקווהאני

יפנושלאמניחשאניטוביםחבריםלישיש

מוטציה״.כמואיראהאםגםגבםאתלי

החלטתו,עםשלםטוריקההחששות,למרות

בצה״ל.טייסלהיותהיהשלושהחלוםהיות

עיווראניכייקרהלאשזהגיליתי״לצערי

טייסלהיותאוכלאנילפחותאבלצבעים.

אחד״.ליום

איפההרבה,באמתזהמטריםעשרה

קצתלאהםהזה?הפיפורבכלשלדההורים

גפיד?לשלמותלפחותאולחיידחוששים

כלבתחרות.שלמהאמונהיששלי״להורים

אבאשנרשמנו.התלהבהמאודשליהמשפחה

הכנפיים״.אתלתפורעזראפילושלי

יגרמן,אלעדהםטוריקהשלקבוצתוחברי

הגבריםקופרמן.ורןחפץאליאשר,אופיר

מהתיכוןעודטוביםחבריםנותרושבחבורה

אחרשלהקטנההאחותהיאאשראופירואילו

באוסטרל־להנאתושמשוטטהטוביםהחברים

יה.

$TS1$.באוסטרליה$TS1$

$DN2$.באוסטרליה$DN2$שיחזור,עדשלוהמקוםמחליפת״היא

מקרוב״.עליהשומריםאנחנווככה

״האמ־קבוצה,עודשישלבדמודעאתה

בטיה

$TS1$״האמבטיה$TS1$

$DN2$״האמבטיה$DN2$,היאשגםשלבםמהמכוןהמעופפת״

לתחרות?ניגשת

אתבוניםהםאיררואיםאנחנו״ברור

ויפה,מענייןממששנראהשלהםהפרויקט

הרצוןלמרותהמכון.בשטחעובדיםהםכי

ושייצגובהצלחהרקלהםמאחלאנילזכות,

בכבוד״.שלנוהמכוןאת

הכליכיאחדפההחליטווחבריוטוריקה

אוריגאמיניירמטוסלהיותהולךשלהם

למהמנייר,טובמספיקטסהואאםהריענק.

הגיוניהכיעליו?!אדםבןעםגםיטוסשלא

מוצאיםהקבוצהחברילא,אםגםלא?שבעולם

האוריגאמימטוסעלובשפע.היגיוןברעיונם

שטוריקהבזמןבחברותאישבוכאשרחשבוהם

מטוס.לצורתניירלקפלוהחלהשתעשע

להעיךביןהבדלשישלבדמודעאתה

גדולמטופהטפתלביןמניירקטןטיסן

נבון?יושב,אתהשבתוכו

ענייןנכנםבעצםופההבדל,שיש״ברור

באמתהנושאעללחשובהתחלנוהחשיבה.

עםהתייעצנובאוויר.זהעללדברסתםולא

שקור־לבחורהגענובתחום,שמביניםאנשים

אים

$TS1$שקוראים$TS1$

$DN2$שקוראים$DN2$ייעץוהואלטיסהספרביתלושישזיולו

מאחורלשבתשצריךאמרהואלמשללנו.

קודם״.ידענושלאדברמקדימה,ולא

חודשיים,כברעובדיםהםשלהםהמטוסעל

באחדהמתחרים.אחדשלבחצרוימים,לילות

אתוהעירובלילה03.1עדעבדוהםהלילות

טורי־מגחךמצחיק״,היה״זההשכנים.אחד

קה.

$TS1$.טוריקה$TS1$

$DN2$.טוריקה$DN2$הגיחהמוטות,אתמנסריםשאנחנו״בזמן

כולוהיהוהואהסמוכהמהחצרמהשכניםאחד

אנחנומהאותנושאלוהואמהחיים,הפוך

׳בוניםבנונשלנטיותהכילווענינועושים,

טבעיתהכיבצורה׳אהה׳אמרוהואמטוס׳

הסברנושלמחרתכמובןלישון.וחזרבעולם

מדובר״.במהבדיוקלו

המעופפת,האמבטיהלקבוצתבניגוד
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שנתקלולמרותמוכן.כברשלהםהמטוס

הצליחוהםובבנייה,בתכנוןרבותבבעיות

מטרים,תשעהשלבאורךענקמטוסלבנות

מטרים.2.4שלוגובהמטריםחמישהרוחב

כולועשוייד,שלפסלבצורתמשגרבנווגם

ועיתונים.מניירות

דברבוניםאידגדול,באמתשלכםהמטוס

בכלל?גזה

קנינוקלה.מתכתשזומאלומיניום״בעיקר

לאשהואכךוחזק,קלשהואמצנחיםבדגם

סקיצותעלזמןהרבהישבנובקלות.נקרע

גדול".רקמנייר,מטוסנראהאיךודימינו

אותו?מממןמיילך.פרויקטנשמעזה

000,4ל־בינתייםהגענויקר.באמת"זה

והםהטכנולוגילמכוןלעזרהפנינוולכןשקל

מההוצאות״.בחלקמשתתפים

שאפת־מאודקבוצהשאתםרושםעושה

נית.

$TS1$.שאפתנית$TS1$

$DN2$.שאפתנית$DN2$הראשון?המקוםעלהולכיםאתם

המקוםעםבעיהגםלנואיןאך״ברור.

אנח־בפרס.הואאףשמזכההשלישי,

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$שלהפרסעלרקשחושביםחמדניםלא

חבורהשאנחנולומראפשרהראשון,המקום

סולידית״.

החמקןהמפציץ

נקראתבהרבהגדולותשאיפותעםקבוצה

IsraeliB2 team of Extremeחבריהחמשת

הקבוצהקפטןבחולון.מתגוררים18ה־בני

שוורץ,בןדרוקר,מנורוחבריוהדראיתן

בזמןהתחרותעלשמעוקופר,ועידןועמית

במתמטיקה.לבגרותהשנהבתחילתשניגשו

דיברולארגעבאותומתמטיותמשוואות

ברצונםובגדול.לעוףהרצוןאלאאליהם,

אתלקחתואפילוהעולםשיאאתלשבור

שלםכמזכרת,הביתה,איתםשלהםהמטוס

בוניםגםהםמספיק,לאזהואםהאפשר.ככל

הניתן.ככלריאליסטיאותו

ההש־אתכימספרוהטייס,הקפטןהדר,

ראה

$TS1$ההשראה$TS1$

$DN2$ההשראה$DN2$מהמפציץפחותלאלקחוהםלמטוס

שיגעוןשלסוג״זההמפורסם.B2החמקן

ההז־וזומטוסלבנותרציתיתמידילדות.

דמנות

$TS1$ההזדמנות$TS1$

$DN2$ההזדמנות$DN2$והםלכולםהצעתיאיתו.לטוסשלי

התגייסכברמאיתנואחדלהצטרף.הסכימו

האוויר״.לחיל

כיצדבתחרות,שלכםהראשונההפעםזו

השיא?אתלשבורמתכנניםאתם

המרץ.כלאתבתחרותמשקיעים״אנחנו

ליצורכדימורכביםחישוביםמבצעיםאנו

חומ־גםחיפשנוהמפציץ.שלמוקטןדגם

רים

$TS1$חומרים$TS1$

$DN2$חומרים$DN2$,כךדאייה,יכולתובעליקליםחזקים

הואלמים,ישירותיתרסקשהמטוסשבמקום

בדרךוישבורהסיום,קולעברבאווירידאה

אווירודי־יהיהשלוהמבנהאםהשיא.את

נמי

$TS1$אווירודינמי$TS1$

$DN2$אווירודינמי$DN2$מקוויםאנחנומספיק,קליהיהוהמשקל

רחוק״.שיותרכמהלהגיע

המטוסהטוב,והרצוןהשאפתנותלמרות

בעקבותגמור.מלהיותרחוקעדייןהצבאי

הקבוצהחבריהתחרותלפנייומייםזאת,

המטוס,חלקיכלעםביחדעצמם,אתארזו

הםשםיהושע,בפארקבאוהליםוהתמקמו

ההתמו־תחילתעדהעבודהאתלסייםמקווים

דדות.

$TS1$.ההתמודדות$TS1$

$DN2$.ההתמודדות$DN2$יותרכברהמטוסעלעובדים״אנחנו

התגייסמאיתנושאחדבגללאךמחודשיים,

הרבהלנואיןלי״ג,ממשיכיםורובנולצבא,

המטוס״.עללעבודזמן

לקוםלבחורגורםמהלהביןמנפהאני

להטיםרוצהשהואולהחליטאחדבוקר

הירקון?מילתוךהיישרמטומ

הבהרתיגםאנימגניב.רעיוןפשוט״זה

כלום,ליאיכפתולאאותומטיסשאנילכולם

אחרלמישהואתןואזמסוכןזהכןאםאלא

בקרוב״.למותליבאלאכיאותולהטיס
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