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.לכל אדם יש חלום

?מה החלום שלך
?אייפון חדש*

?להיות שחקן כדורגל מוצלח*
?לעבור את המבחן במתמטיקה*

?לקלוע מהשלשה במשחק הקרוב*
?לקבל תפקיד ראשי בהצגה*

 'וכו



 ג'סיקה ווטסון, נערה 
 אוסטרלית בת 16, היא דוגמא חיה

 לכך שכל חלום ניתן להפוך
 !!!למציאות



 בילדותה נהגה לשייט עם הוריה ביאכטה
 המשפחתית. כבר בגיל 4 החלה לחלום על

 הרגע בו תקיף לבדה את העולם עם יאכטה
 .משלה



 חלומה של הילדה הקטנה נראה כ"בלתי
 אפשרי". רבים האמינו שמדובר בחלום

 מוגזם שיחלוף, אך ג'סיקה נשארה עקשת
 לאורך השנים והמשיכה לדבוק בחלומה –

    .להקיף את העולם בכוחות עצמה



 בגיל 12 החלה ג'סיקה להתאמן לקראת הגשמת
 .החלום

 ג'סיקה שהבינה את מורכבות המשימה החלה
 ללמוד לבשל בכוחות עצמה, לתפור, לדוג,

 לקרוא מפות, לתקשר במכשירי קשר, לתקן
 מנועים ואף הרגילה את עצמה לחוסר בשעות

  .שינה



 השמועות על האוסטרלית הצעירה חדורת
 המוטיבציה לא איחרו להגיע וככל שחלף הזמן

 .החלה ג'סיקה לקבל הכרה על פעולותיה
 ג'סיקה זכתה לאהדה וסיקור מהתקשורת בכל

 העולם וספונסרים רבים לקחו חלק במימון
  .המסע

https://www.youtube.com/watch?v=otHpPU
ABTBk

https://www.youtube.com/watch?v=otHpPUABTBk
https://www.youtube.com/watch?v=otHpPUABTBk


 באוקטובר 2009, בעודה רק בת 16, נפרדה
 ג'סיקה בדמעות מהוריה ויצאה למסעה מסביב

 .לעולם
  

https://www.youtube.com/watch?v=LMq0n
XKS1nM

https://www.youtube.com/watch?v=LMq0nXKS1nM
https://www.youtube.com/watch?v=LMq0nXKS1nM


לפי חוקי האתגר שלקחה על עצמה היא 
חייבת לחזור לאותו הנמל שממנו יצאה, 

חייבת להפליג לבדה ללא עצירה וללא קבלת 
סיוע, תוך שהיא חוצה את כל קווי האורך, 

 ולפחות פעם אחת את קו המשווה. 
 



 באמצעות מצלמה, יומן ובלוג שניהלה תיעדה
 ג'סיקה את רגעי המסע המרגשים, המעצימים

:והמפחידים שחוותה, כגון
:חגיגות חג המולד

https://www.youtube.com/watch?v=0s8F6E
HpGLE

https://www.youtube.com/watch?v=0s8F6EHpGLE
https://www.youtube.com/watch?v=0s8F6EHpGLE


 פגישה עם דולפינים
☺

https://www.youtube.com/watch?v=iwIuER
J7SV8

https://www.youtube.com/watch?v=iwIuERJ7SV8
https://www.youtube.com/watch?v=iwIuERJ7SV8


קצת בישולים

https://www.youtube.com/watch?v=D26ydZ
RXByo

https://www.youtube.com/watch?v=D26ydZRXByo
https://www.youtube.com/watch?v=D26ydZRXByo
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 זמן סערה!
0:



 ...ועוד קצת מהסערה

https://www.youtube.com/watch?v=sJS9k6
EXZMY

https://www.youtube.com/watch?v=sJS9k6EXZMY
https://www.youtube.com/watch?v=sJS9k6EXZMY


 ולבסוף גם שקיעות מרהיבות
*-*

https://www.youtube.com/watch?v=A9oB5I
0MQU0

https://www.youtube.com/watch?v=A9oB5I0MQU0
https://www.youtube.com/watch?v=A9oB5I0MQU0


במאי 2010, שבעה חודשים מרגע יציאתה 
למסע, חזרה ג'סיקה לנמל ביתה סידני, רק 
שלושה ימים לפני יום הולדתה ה-17. בכך 

היא משיגה את תואר השייטת הצעירה ביותר 
שהקיפה את העולם לבדה ללא עצירה וללא 

 עזרה. 



 במהלך מסעה צברה ג'סיקה קהל מעריצים נרחב מכל רחבי
 תבל. בחזרה לנמל ביתה זכתה ג'סיקה לקבלת פנים מפתיעה

.ומרגשת

https://www.youtube.com/watch?v=4xsA0V
hZaKw

https://www.youtube.com/watch?v=4xsA0VhZaKw
https://www.youtube.com/watch?v=4xsA0VhZaKw


:בנאום הניצחון שלה אמרה

 אני לא מחשיבה את עצמי לגיבורה. אני"
 ילדה רגילה שהאמינה בחלום שלה

 והגשימה אותו. אתה לא צריך להיות משהו
 מיוחד כדי להשיג משהו מדהים, אתה רק

 צריך שיהיה לך חלום, אמונה ועבודה
"...קשה



!הסוף
https://www.youtube.com/watch?v=w0BUQ
9eFigM

https://www.youtube.com/watch?v=w0BUQ9eFigM
https://www.youtube.com/watch?v=w0BUQ9eFigM

