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; שליטה בכחול/ תקיפה14שיחות טייסי הקרב והבקרים בערוץ ; שיחות הטלפון של הבקרים מובאות בגופן רגיל

 186רים על ערוץ "ושיחות הטייסים עם הסט; שיחות טייסי המסוקים בינם לבין עצמם ועם הבקרה בירוק

  .בקו תחתון מקווקוסומנות ממלים לא ברורות . בסגול

 

1343   

ם הרים של"והסט, עריש  מייל בים משהו דופק על אל2מד ועריש ע חיל הים קיבל הודעה שמול אל: כנראה לזר

  .מהמתקרבים לש

 אמר לא רואה שום ,הוא יצא החוצה להסתכל. דיברתי איתו, עריש לקחתי הליקופטרים מאל, שמעתי: גיורא

  .דבר

שדה התעופה של אל עריש נמצא כמה [ .מהאבל לא עם העיר ש, יש קשר עם השדהלנו  , רוברט:כנראה לזר

  .]באותה שעה הוא כבר היה בידיים ישראליות. קילומטרים מדרום לעיר

  .יגאל: כסלו

  .שומע: יגאל

    .יסתכל" חלון"ש: כסלו

   .קרובעבר שם  "ןחלו": יגאל

  . עזוב אותו.ברור: כסלו

  .הוא חג באותו מקום. שםשירביץ מבט , רוברט: שמעון

  

1344  

  ?שמעון, ]ם"במכ [אתה רואה אותו: כסלו

  ?20דווחת לו גובה ? יגאל, 4אתה רואה נתיב . הוא חג באותו מקום. בטח ,כן: שמעון

  ? ]קואורדינאטות במפה[ 3910 "טיח"ב  שם שמתכנס)מילה משובשת(יש לכם  :ברורלא 

  .רגע, 3910 "טיח" :לא ברור

 

1346   

   .נסיקהלאנחנו עוברים  :"כורסה"

  ]. למטרהכיווןקיבל זה עתה " כורסה ["לכיוון צפון, חיובי :"כורסה"

 

1347  

  . במכלים]ליטרים [3,000, דלק בסדר :"כורסה"

  

1350  

  ?עכשיו" מנורה"איפה , רוברט: יגאל

 . לדפוק,ת מלחמהיינואם זו א.  לשם"כורסה"קח את . 26-]נקודה[ה בונייש לך א, יגאל. "מנורה"עזוב את : כסלו

 

212 
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ובדרבונו של אלוף הוד , התבקש חיל האוויר על ידי חיל הים לסייע במרדף אחר האוניה, בשלב זה[

י בסטלה "ראש מחלקת ים במצפ, ם איזי רהב"מאלחיל האוויר קיבל , ל פנחס פנחסי"באמצעות סא

על ידי , אם כן, רה אושמותניתתקיפה . " אוניית מלחמהאתאם ז"לתקוף את האוניה אישור , מאריס

  .]יזהה את האוניה כאוניית מלחמה" כורסה"בתנאי ש, 1350-כסלו ב

  .ברור: יגאל

  

1351 

  ?מה הטווח לאוניה": כורסה"

  .שבעה סיבובים": כורסה"

והן מאזינות על " פגודה"חיל הים אומר פה שהספינות שלנו בסביבה קוראים להן נציג . כסלו,  רגע אחד:אריה

שחיל הים , דומה. דקה אחר כך מתריע חיל הים על הימצאות כל שיט שלו באזור [.186] ג"ערוץ תא[

שזוהתה , מוטרד מאפשרות של תקיפת ספינותיו על ידי המטוסים יותר מאשר מזיהוי נוסף של המטרה

- ב ב"של צי ארה )ROE(הוראות הפתיחה באש . כאויב בהתאם להוראות הפתיחה באש של החיל

  .]לאלה של חיל הים היו דומות למדי  1967

 ,הם רוצים לדעת. רים שלנו"סט] 3היו ; כך במקור[ 2יש . ]לתקוף [אפשר לזרוק, ת מלחמהיניואם זאת א: כסלו

 יש לך את ,רוברט. 186ם או שצריך להתקשר איתם על תלראות או] הטייסים[ או שצריכים מצד צפון

 ].יר רמת דוד כבר המריא מבסיס חיל האוו"רויאל"כסלו יודע ש [?"רויאל"

  .יש...  כבר בודק?"רויאל" את :רוברט

  

1352  

  .15זה נתיב , "והוח"ב 1510-הוא עכשיו ב: שמעון

כסלו ממקם את . [כנס גםיהוא יוכל לה,  יזהה"כורסה"ככה שאם ,  לאורך החוף"רויאל"קח את , רוברט: כסלו

  ".]כורסה"להתכונן לתקוף אחרי " רויאל"

  .בסדר: רוברט

  ].מעלות [040": כורסה"

  .חמש": כורסה"

איך קוראים ]. ירוק ואדום,  בשני מכשירי קשרשני ערוצי רדיו[ ירוק 9- אדום ו19אני אשאר על , רות": כורסה"

  .3- ירוק ו9" כורסה"? "פגודה"? רים"לסט

  

1353  

  ?"כורסה"כמה דלק ל, מנחם: כסלו

  .]ליטרים [3,000  איזהלפני דקה היו לו.  יש לו הרבה, או:מנחם

  .נקודה לכוון אותי לךימשת, "כורסה", "מולד": "כורסה"

  ,"כורסה", "מולד": "כורסה"

  ?רואה אותםכרגע ה תא..... . "]מולד"חוזר על הוראות  [ מייל20, °045: "כורסה"

  .חיובי": כורסה"

  .רות": כורסה"

  .זה נראה לי יותר רחוק בעין,  חיובי:"כורסה"

 הנושא לא נבדק ,ללא מידע מבוסס. איש מידע על מיקום אמריקניםלא היה ל[ ?אמריקאים?  מה זה:לזר

ל ישעיהו ירושלמי " סא בפני השופט החוקר1967 ביולי 4- זומן סרן לזר קרני ב, בעקבות האסון. הלאה

 הסרת הסיווג של על 2001 באוקטובר 1- בנמסרמחבר ספר זה ל. והעיד בחקירה הישראלית השנייה



 רים"וסט, טייסים,  תמליל שיחות בקרים– 3נספח 

 214 

בתשובה לשאלה מדוע הזכיר , שופט החוקרהבפני  בשבועה בהעידו. קרעדות קרני בפני השופט החו

   1:אמר קרני, אמריקנים

  

 רשומה צעקה ה – הקשאלתי בצעברור לי ש. ]קו התקשורת[ על הקו )קצין מערכות נשק( ק"הייתי בתפקיד קמנ

 זמן היתה שיחה באותושכן אותה , קו באותו רגעהתקיימה ב לא קשורה לשיחה שאבל השאלה, ]?בתמליל[

  .].באזור תעלת סואץ [על תקיפת שני בסיסי טילים

  : לזה יש שתי אפשרויותקשרב

מו שוחחתי על האוניה י שעימיחידת ]--- [נשאלה במהלך שיחה עם סגן שבה מדובר שאלה הייתכן כי 

תי באותו זמן הבעתי דע. וחיל האוויר עמד לתקוף אותה ביחד עם חיל הים, שהפגיזה כביכול את אל עריש

 נציגי חיל הים באמצעותועשינו זאת , וידאנו שאין זאת אוניה ישראלית, כלומר, שנקטנו פעולה אחת בלבד

  .שישבו איתנו

  . לערך1350השעה היתה 

 קלוט גורם פסיבי על הקו על מנת ליתי הייידק תפבתוקףאבל ,  להחליט על תקיפההיתה לי סמכותלא 

שניהלו ] קציניםה [אלההסב את תשומת הלב של ולכן רציתי ל, עזורתי ליכמו כל קצין רצ. מידע שעשוי לעזור

לא היתה זו מאחר שלהערכתי ,  רק השערה שליתהזאת הי. את המלחמה לאפשרות שזאת אוניה אמריקנית

  . אפשרות כזאתתומשום כך חשבתי שקיימ, חופנו לאכי הם לא היו שולחים אוניה בודדת , מצרית] אוניה[

ואז לא רציתי ] שאלות[החלו לשאול וכולם נדהמו מזה , כמובן. ל לשמוע אותיוהזה יכ על הקו מי שהיהל כ

ומאחר שההשערה לא היתה  ,הם אמרו שהיא מפגיזה את אל עריש]מפני ש[לעכב את תקיפת האוניה 

 שאילו ,ם אני מביןיוה. לכן מיד נסוגתי.  רציתי לעכב את הדברא לכן ל.ע אלא על הערכהדמבוססת על מי

.לא ידעתי על קיום אוניה אמריקניתבוקר אותו ב. ע את האסוןנויתכן שהיה אפשר למ,  השערתיי עלעמדת
2  

  

1354  

  ?איפה אמריקאים: שמעון

  , רוברט: כסלו

  .כן: רוברט

  .]אין מענה [?מה אתה אומר: כסלו

  .186 ]ערוץ[ על )משובש( אני שם את :לא ידוע

  .טוב: כסלו

  ב שיפנה לכיוון דרום מער:לא ברור

  .ברור: לא ברור

  ?רים צפונית לו"האם הוא רואה עוד סט: כסלו

  

1355   

   ,מנחם, מנחם: כסלו

  ? כסלו ,מה אמרת: מנחם

בהשוואה , עכשיו יש לכסלו המספר הנכון של הטרפדות [. יכול להיות שלנוכןזה , רים" סט3אם זה : כסלו

  ].1351- לדבריו ב

  .)משובש(-  ב"כורסה", שים לב: שמעון

, )203-ט" (מגדל"מאחר ש   [?"מגדל"האם אתה .......". כורסה"מ" פגודה". ..."כורסה" מ"פגודה" :"כורסה"

נאלץ להעביר את " כורסה", ג תקין"שבו מכשיר קשר תא) 914רים "פלגת סט" (פגודה"ר היחיד ב"הסט

      "].מגדל"באמצעות , 204- על סיפון ט, ג משה אורן"התקשורת עם המפל

  .חיובי": מגדל"
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  ?איזה אוניהעכשיו  פים תוקםהאם את :"כורסה"

  .אליה בדרך ":מגדל"

  ?אתםאיפה . אני עומד לעזור לך, אוקיי: "כורסה"

  .המשך): ...... משובש(

        ].3 הטרפדות ושואל אם הן מבנה של 3רואה את " כורסה ["?הישיהאם אתם של, "כורסה" מ"מגדל ":"כורסה"

  .בכלל הזאת אוניהמ מה" ק10-15-כבמרחק של מבין שאתם . אין צורך :"כורסה"

     ?החרטום שלכםהאם היא בכיוון של  :"כורסה"

     .הנכון בכיוון .......לאאתם ? פונים ימינהלמה אתם . ית אני רואה אותך בפניה ימנ":כורסה"

  .בסדר, אוקיי": כורסה"

  

1356    

קיבל אישור לתקוף את " כורסה", 1351-ב [? הזאת את המטרהת לזהואתה מצליחהאם , "כורסה" ":מגדל"

  "].אם זו אוניית מלחמה "האוניה 

   ? אתה מצליח לזהות את המטרה הזאתהאם, "מגדל" מ"כורסה"": מגדל"

  ?אתה רוצה לדעת מה זה :"כורסה"

  .פורט סעידבכיוון ,  סליחה.....היא בורחת בכיוון אל עריש: "כורסה"

  . קורא לך"כורסה", מנחם: שמעון

  . אותםתקוף הוא אומר שהוא מתחיל ל:שמעון

  .זאת ההוראה האחרונה. הוא רשאי לתקוף,  אם זאת אוניית מלחמה,אמרתי: מנחם

  .מנחם: כסלו

  ?יש לו רשות לתקוף: מנחם

  . מלחמה יש] אוניית[אם זה  .יש: כסלו

  .אוקיי: מנחם

  .]ג" ק250כ "ברזל ש פצצות" רויאל"בנקודה זאת כסלו סבור שיש ל [.לשם עם פצצותלהפנות  "אלירו": כסלו

  ?על איזה עורק אתה תוקף: רוברט

  ... מנחם:כסלו

  .היא בורחת להם: שמעון

  . איך למצוא אותה"לארוי"אחרי שהוא תוקף שיסביר ל: כסלו

  ].ם שלו"בנקודה זאת ככל הנראה שמעון רואה את האוניה במכ. [בורחת חזק מאוד: שמעון

  .לתקוף, אוקיי: כסלו

מתווכח עם הבקר שלו " רויאל. "על ערוץ אחרנמצא כרגע " רויאל. ["רוברט, 19 יקרא לנו על "אלרוי"ש: שמעון

   .]כ"לא פצצות ש, פלםאעל כך שהוא נושא פצצות נ

  . אליך"רויאל" 19על : רוברט

  .כסלו, רגע: שמעון

  

1357     

  ?מה זה? ל"סטי, ר"סט? מה זה? מה זה": כורסה"

  ? זהות את זהאתה מצליח ל, "כורסה": "מגדל"

  . אוניה מצרית)משובש (זה, אני מזהה את זה" כורסה"

  ?מה זה) משובש(, רות": מגדל"
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  . יש לה תורן אחד וארובה אחת:"כורסה"

  .רות": מגדל"

  .יש לה תורן אחד מקדימה": כורסה"

  .]ם שלו"שמעון רואה את האוניה במכ[רואים את האוניה , מנחם .את האוניהגם  אנו רואים : שמעון

  .]ם של האוניה"שמעון מעיר לגבי הד המכ [.זאת חתיכה ענקית האוניה: שמעון

 20,000 [20עריש גובה - אל."רויאל". 19על "] רויאל"הקוד של [ "105"ר אליך את יאני מעב, מנחם: רוברט

  .]רגל

  .מ"שידווחו אם יש נ, מנחם, מנחם: כסלו

  

1358  

  ?נו, מנחם: כסלו

  . לא יוָרה.אנחנו שואלים אותו : מנחם

  ?לא יוָרה: כסלו

  

1359     

  .]שהאוניה לא יורה על המטוסים התוקפים, כסלו מופתע מהדיווח [. פה19] ערוץ[תן לי את , רוברט: כסלו

  ?"מולד", קיבלת. אני לא יודע, היא עושה בעצמהזה אולי . עשן שחור )משובש (היא כבר מתחילה :"כורסה"

   ....., מאודפגענו בה הרבהאני אומר ש :"כורסה"

  . ........אני לא יודע, בכוונה] עשןאת הוצאת ה[היא עושה זה  אולי , בסדר:"כורסה"

  . יוצא ממנה שמן מתוך המים :"כורסה"

  . אני בקשר עין :"כורסה"

  .היא בוערת. היא בוערת. יוצא מן הכלל, יופי :"כורסה"

  ?"כורסה",  זאת איזו אוניה":רויאל"

  ?שמעת: מנחם

   ?הוא אומרמה  :כסלו

  יוצא ממנה שמן מתוך המים. אולי היא עושה את העשן בכוונה.יוצא עשן שחור, פגע בה הרבה מאוד :מנחם

הוא . "]ליברטי"חבית הדלק שנמצאה ליד סירת המנוע שעל סיפון ככל הנראה זאת היתה דליפת דלק מ[

  .ממשיך

  ?מ" היה אש נ?או לאמ " אש נההי: כסלו

  . היא בוערת: מנחם

   .אוקיי: וכסל

   .ת מלחמה בוערתיאוני: מנחם

  

1400  

קשר עין עם  ,קשר עין עם המטרה. חמש- חמש] שלא נקלטה בהקלטה" כורסה"בתשובה לקריאה של  [":רויאל"

 15,000 [15 גובה מבקש" רויאל" ].ותהתוקף א" כורסה " ואת"ליברטי"רואה את " רויאל["". כורסה"

רוצה להנמיך כדי להיערך הוא  רגל ו20,000- היה באל עריש ב" לרויא "1357- ב[ ).מילה משובשת (]רגל

  ].לתקיפה

אומר " כורסה"ככל הנראה  [?בסדר..... אני אלך בכיוון. אליך קצת הלאה.....  נכנס"כורסה", אוקיי :"כורסה"

  ].  שלו2' שהוא מתחיל יעף נוסף וגם מדבר עם מס" רויאל"ל
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 משמאל .... גם אני גמרתי,  אוקיי.זה יוצא מהארובה, נהוציאה עשן בכואני חושב שהיא מו: ..... "כורסה" 2' מס

  ]. לערך1401-כילה את תחמושתו ביעף השלישי ונוסק החוצה ב" כורסה [".....

  ."רויאל" גומר אנחנו מכניסים את "כורסה"ברגע ש]. מנחם נרגש בעליל[. היא בוערת, ]כסלו [שמוליק: מנחם

  .להטביע אותה. נכון: כסלו

  .אוקיי. הותלהטביע א: נחםמ

  .אנחנו צריכים לתקוף אותה,  בכוונה)משובש: (לא ברור

  

1401  

  .ועשן שחור מאוד הולגדפתוחה אש שמה יש .  ממשהאוניה בוערת, גמרתי תחמושת :"כורסה"

  ? יכול להיכנס"רויאל"האם ": רויאל"

  . 5אנחנו גובה ? גובה שלך, "אלירו ":"כורסה"

  ? נכון, אתה במזרח":רויאל"

  ).משובש( ובדרך הי לאונמיתאנו דרו :"כורסה"

 הזאת הית.  על ידי תשדורת של מישהו אחר"רויאל"ככל הנראה נחסמה התשדורת של  [)משובש(": רויאל"

  ].התפנה מהמטרה" כורסה"קרוב לוודאי שאלה האם 

  ."]רויאל"משיב ל. [חיובי:"כורסה"

  .מנחם: כסלו

  ."רויאל"אנחנו מכניסים את : מנחם

  .טוב: כסלו

  

1401:52  

  ? האוניה הזאת)משובש(: רוברט

  , מנחם: כסלו

  ? מה: מנחם

   .זה היה מייעל )משובש(פלם א נ"רויאל"אם יש ל: כסלו

  אוקיי: מנחם

  חיובי :"כורסה"

  ? לא שלנו":רויאל"

  

1402  

  ."רויאל", "מולד": "רויאל"

   ? שומעאיך, "רויאל", "מולד","מולד" ":רויאל"

  .19על  ,בבקשה "מולד"קרא לת :"כורסה"

  ?האם רשאי להיכנס. "רויאל" מ"מולד" ":רויאל"

  .לא להיכנס,  מבין":רויאל"

  .)משובש (אני רואה,  תגיד לו שחיל הים יגיע לפנינו.15גובה ה י האונמעל מסתובב, רות": רויאל"

  "].ויאלר"מתווך בין הבקרה ו" כורסה"ככל הנראה  [.ירוק 3-  ואדום 5 "כורסה ":"כורסה"

  .ברור, רות :"כורסה"

   ."כורסה"?את זהקיבלת  :"כורסה"

  ? האם רויאל רשאי":רויאל"
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  ."רויאל" ...אה, "מולד" ,רשאי,  חיובי:"כורסה"

  !רשאי: לא ברור

  . קורא לך"לארוי", מנחם: שמעון

  .הוא ירד מהקו: חםנמ

  

1402:11  

 התעוררובנקודה זאת . 1401:52- רוברט לתמונה ב שניות חלפו מאז נכנס19-כ [.יש ספק בזיהוי, כסלו: שמעון

שהתקבלו כנראה על ידי נציג חיל הים , י בחיפה"מ וכמה שאלות ממצפ"חוסר אש נ נוכחכמה ספקות 

  ].שליד רוברט

 על המצב הטקטי בשטח הטישללוקח את הלא , המקצוען המיומן, כסלו, שוב [.לא לתקוף, אם יש ספק: כסלו

   ].ם התוקפיםקובע מגבלה למטוסי בלא

  . מנחם.לא לתקוף: שמעון

  ]?.ויהיש ספק בזי, בלשים : רוברטשמעון או 

ן "רס, שלצידו נציג חיל הים, הוא שואל את רוברט. מבקש הסבר, ערני תמיד, כסלו [?מה זאת אומרת: כסלו

  .]ברנעיהושע 

י "עם מצפ,  או באמצעותו,היםככל הנראה יישב את סוגיית הזיהוי עם נציג חיל  [.אפשר להיכנס,  אוקיי:רוברט

  ].בסטלה מאריס

  .אפשר להיכנס: כסלו

  

1402:32  

מוביל מבנה [. מכה אחת, איתי יחד )משובש(  ולמעלהאמצעב, ]מכלי נאפלם [נקניקים) משובש( ":רויאל"

  ]. מכלי הנאפלם שלו ביעף הראשון2 שלו להטיל את 2' אומר למס" רויאל"

  

1403  

  ).משובש (יחד יםישנ": רויאל"

ני אבוא א. תרניםיזהר מהת, ע בתרניםופגא לל. שים לב לתרנים, להלפנים שנבוא מאנחנו , עכשיו": רויאל"

  .אחרימצד ימין אתה , מצד שמאל שלה

  . היהמהקבל ממנו תדריך , המבנה הבא: שמעון

  ].ו נציג חיל הים שנמצא לידרוברט מסתמך על [. להטביע אותואפשר: רוברט

  .אפשר להטביע: כסלו

  .התחילו לפטפט,  החליף מילה"רויאל": שמעון

  . רגעעוד. זו לא האוניה, ]חס לקואורדינטותיככל הנראה מתי[ .טוב תודה ,18: רוברט

  

1404   

  , מנחם: כסלו

  ? מה: מנחם

  ? או לאהוא דופק אותה, נו: כסלו

  .נמוך,  נמוך כל הזמן,פלם נמוךאיורד בנ: מנחם

  ,רביד: כסלו

   .שומע: רביד

  .לצפון “116” :כסלו
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  ?לשלוח אותו צפונה.  כסלו , דרומה“116”  לייש: רוברט

  .ילא כדא, רוברט, לא, לא :לא ברור

  .מספיק. הילא צריך יותר לאונ, לא, לא: כסלו

  . גם כןגם חיל הים שם, כוחותינו שם. לא צריך: מנחם

  , זה שווה: שמעון

  ? מה: לא ברור

  . בשביל הביטוח אחר כךזה שווה: שמעון

  .נכון: לא ברור

  .שיטביע אותה כבר" רויאל"אבל : לא ברור

.  בנאפלם אוניהמשמעות הפצצתלא מבין את , קצין חיל האוויר, כסלו, ככל הנראה [. שםםפלאאבל יצא נ: כסלו

כאן לא . מ" מסוימת בשיתוק אש ניעיל במידה עשוי להיות , יבשתיותהמיועד למטרות שטח,םלפאנ

  ].מ"היתה אש נ

  ?]לאוניה [ עושהלםפאמה נ :לא ברור

   דקות5-לא ב: לא ברור

   .....חרטוםל... מצד ימין.. .. אחד נכנס":רויאל"

  .]פלםאמתייחס לנ[ .500להוריד ": רויאל "2' מס

  

1405  

    ?מ"האם היה נ?  דיווח"כורסה"מה : כסלו

  . דיווחיקבלו ממנו )משובש(  ביקשתי.3- העברתי אותו ל: מנחם

  ].מ"כסלו עדיין מוטרד מכך שלא הושבה אש נ [.מ" אם היה נ"כורסה"תשאל את , רוברט, רוברט: כסלו

  .)משובש (.ראותהם רוצים להתקרב ל. חיל הים מבקש לא להטביע אותה לגמרי, כסלו: רוברט

  .זה היה מי תויוכלו לדערים "שיוציאו את האנשים מהסט: שמעון

  .עולים עליהםרים "הסט. תגמרו עם המבנה הזה. בסדר, אוקיי: רוברט

  

1407    

  ? אמרה"כורסה"מה , רוברט: כסלו

  "].כורסה"רוברט מדבר עם [. כבר אומר לך: רוברט

  ].מטרת שטח על המים קל יותר מאשר קרב אווירי עם מיגיםעל ירי , ומרלכ". [זה יותר קל ממיגים": רוברט

  . יותר קל ממיגים:כסלו

  ?מה המצב עכשיו: כסלו

  . ועכשיו צולף] ... פצצת נאפלם... [פגע ב"] רויאל "2' סמ [2. לא יודע: לא ברור

ג היתה קרוב " ק250כ "תקיפה של מבנה זה בפצצות ש". ניקסון"מבנה . [ לשם“116”קח גם את , רוברט: כסלו

  ]. הדקות הבאות8 או 7תוך " ליברטי"לוודאי מטביעה את 

  . טוב: רוברט

  ).משובש(יופי ": רויאל"

  . משוך למעלה":רויאל"

  .אני מאחוריך": רויאל"

  .זהר מהאנטנות שלהתי": רויאל"
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1408  

  ? מעואיך ש, "לארוי" "מולד" ":רויאל"

  . ומשהו30P. יש לה איזה סימון": רויאל"

  ).משובש(יופי ": רויאל"

  .]נקטע על ידי כסלו[... הסימון שלה: מנחם

  .מנחם, אנחנו בודקים. שמעתי, כן: כסלו

   ומשהו 30P :מנחםכנראה 

  ?30Pמה  זה : כסלונראה כ

   אני לא יודע:מנחםכנראה 

  , רוברט...רוברט: שמעון

  . כן: רוברט

  .).משובש( ל“116”תיקח את : שמעון

  ?יכול להיכנס, "מולד": "רויאל"

  ".רויאל", "מולד": "רויאל"

  

1409     

  ."רויאל", "מולד": "רויאל"

  . היה מצווהזה י, עייל הים מגפני שחל דקות 10תוך , ותזוג עם פצצ לך ישאם  ":רויאל"

  ]. בין חילות האוויר והים צצה כאן בבירורמסורתיתהתחרות ה [.פהאחרת חיל הים בדרך ל": רויאל"

חיל שו, שמעון רוצה את המטרה בשביל חיל האוויר [.זו תהיה מצווה,  לפני שחיל הים מגיע)משובש(: שמעון

   ].הים לא יופעל

בעוד שמעון נלהב , כסלו עדיין מתרכז בזיהוי [?)משובש (כתובי בודק מה מ. “116”קח בינתיים את : כסלו

  ].מהסיכוי להגיע למטרה לפני חיל הים

  . דיווח שזו תהיה מצווה לפני שחיל הים מגיע"רויאל": שמעון

  . שיסתכל"רויאל". לאם אפשר לראות דג, שיסתכלו דגל

חלפו ". כורסה"ל ביריות מהמעלן ביעף הראשון של הופ" ליברטי"דגל  [.שיראו אם אפשר לזהות עם דגל: כסלו

  ].והדגל השני טרם הונף,  דקות10- כזמא

  

1410   

מבקשים לא ] ברנעשם יושב רוברט עם נציג חיל הים יהושע , בבקרה אווירית מרכז[פה , כסלו: רוברט

  .ובהאני רוצה לקבל תש .חבל להטביע אותה. רוצים לקחת אותה] חיל הים[. להתעסק איתה יותר

  .בינתיים תוקפים. לא, לא: כסלו

  )לא ברור{ ":רויאל"

 .רתקצת מהר יו? רואה אותי ....לאט, לאט, עכשיו שמאלה. הסתכל למעלה..... שלך בדיוק 12שעה ": רויאל"

  .)משובש (אתה חיצוניתישאר 

  

1411  

  ? יצא"רויאל", מנחם: רוברט

  .הוא מדווח משהו, רגע: מנחם

  "].ניקסון"ככל הנראה כסלו עומד להכניס את מבנה  [.חםמנ, לתקוף, אוקיי: כסלו
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  ?מה: מנחם

  . לתקוף:כסלו

  ".רויאל"מ" מולד": "רויאל"

  ".רויאל", "מולד": "רויאל"

  ".רויאל"מ" מולד": "רויאל"

  

1412      

  . 5רלי טנגו רומיאו 'צ, רלי טנגו רומיאו'צהסימונים של האוניה הזאת הם , שים לב": רויאל"

  , "מולד", שים לב": רויאל"

  ".רויאל" מ"מולד": "רויאל"

  . 5 רלי טנגו רומיאו'צ": רויאל"

   !  שום דגלעליהאין ": רויאל"

  . הזהיא נראית כשולת מוקשים עם הסימון ה": רויאל"

בשלב . CTR 5- כGTR 5רויאל זיהה בטעות את  [. אחתאני נשאר כאן עוד דקה. אני עוזב אותה, רות": רויאל"

  ].שהיא לא מסומנת כאוניה ערבית, רה ערים לעובדהקא וגם הבגם הו, זה

  

  ].“116”רוברט מוודא שהשטח פנוי להכנסת מבנה  [? יצא"רויאל", מנחם: רוברט

  ? יצא"רויאל", מנחם: רוברט

  .עוד לא: מנחם

  ?]מנמיך [ מגיע"רויאל"לאיזה גובה , מה הגובה: רוברט

  .אוירלי טנגו רומ'צ: מנחם

  ? מה זה:לא ברור

  .אוירלי טנגו רומ' צ:מנחם

   . אוקיי: לא ברור

ות מסומנות באותיות יכסלו יודע שאוניות מצר. יש שינוי דרמטי בטון קולו של כסלו! [תעזוב אותה: כסלו

ו הוא יועכש, לתקוף" ניקסון"כסלו אישר למבנה ,  שניות קודם לכן60-  כ. לא באותיות לטיניות,ערביות

  ."]ה אותבתעזו"מבטל את ההוראה ב

  .לעזוב  אותה: לא ברור

  ? איזו אוניה זאת? אותהבלעזו: רוברט

  . לעזוב אותה. :לא ברור

   . בערך מה הנזקיגיד "רויאל" ש, מנחם,לעזוב אותה: כסלו

  .אוקיי: מנחם

  .שלה] המקורית[ ישר למשימה “116”: כסלו

  

1413    

  .חמש- שחמ": רויאל"

  ממנהואנשים קפצ.  שלהן בחלק העליוצליפה של ה פגיעותהמון ,אש חיצונית עליה )משובש. (חיובי": רויאל"

זה ראה את וייתכן ש, אסדות הצלה הושלכו למים; איש לא קפץ למים. לא נכון [.)משובש( למים

  . חימוש כמעט עליה אין.  היא לא יורה בכלל"].רויאל"

  .ןצפוכיוון מנוע מלא ב כתהול, מעלה עשן בצורה רציניתהיא ": רויאל"
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  ]. הצלהדפוס עבודה שלכסלו עובר ל [. הליקופטרים אליהם2אנחנו מוציאים , רוברט, שמעון, שמעון: כסלו

  .בסדר, טוב: ?שמעון

  . לשטחיא הליקופטריםמוצאני , ברור, אוקיי: רוברט

  

1414  

  ].עכשיו מנחם מודאג [?איזו מדינה, כסלו: מנחם

   . כנראהקאיתריאמ: כסלו

  ?!מה: מנחם

  .קאיתכנראה אמרי: כסלו

  

1415     

   ,כסלו: שמעון

  .כן: כסלו

שמעון עדיין סבור שהאוניה [ . אם אפשר לקחת אותם, מסתובבים הםאולי אתם יודעים מאילו ארצות: שמעון

   ].הוא מודאג מפעולות הצלה אם הימאים הם מצרים. מצרית

   .הם מטפלים בזה: שמעוןכנראה 

  . כן, כן: כסלו

  .כסלו: שמעון

      .כן: כסלו

 .מתחיל ללחוץ עלי אז הוא,  עוד חצי שעההוא אמר, מתי המפקד מגיע לדעת םביקשת: שמעוןנראה כ

 בדיון מפקדים) משובש(אז הוא אומר גם אחר כך . )משובש( "זה לא דחוף" ,אז אמרתי לו .)משובש(

  .)משובש(

  

1416  

  ?עכשיו" מנורה"איפה , מנחם: כסלו

  .בהמפקד חיל האוויר מחכה לתשו, כסלו: מנחם

  .בדיון מפקדים נסביר: כסלו

  .בלי דיון מפקדים, אני אגיד לו בקיצור. בדיון מפקדים יהיה קצת קשה להסביר לו מה קרה: מנחם

  .בסדר: כסלו

  

1417     

  .אין לי עדיין קשר איתו. הוא בסביבות התעלה בגובה נמוך. "מנורה"אין עדיין קשר עם : רוברט

  .הוא מצאשידווח מה ?  יש לך קשר איתו:כסלו

  . ברור:רוברט

  

1419  

  ".]רויאל"זאת התשדורת האחרונה של  [.)משובש ( אני בכיוון":רויאל"

  ,רוברט: כסלו

   .כן: רוברט

  ?"806 עופות" יש לך קשר עם: כסלו
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  .מנסה, "806 עופות": רוברט

  .רוברט, “807”: כסלו

  .ד איןוע: רוברט

  

1422  

  ].בסיס צבאי ליד באר שבע [.תימן] שדה[ ב“807”יש לי את , כסלו: שמעון

  .אותולא , לא, לא: כסלו

  

1425    

  ? בתימן“807”, רוברט: כסלו

סיור בגוש עציון ובחברון וחזר במסוק שר הביטחון משה דין יצא לפני הצהריים ל [.עם שר הביטחון, כן: שמעון

  "]?האם דיין נתן את ההוראה "11ראו פרק . מבאר שבע לקריה לפנות ערב

  

1426    

  ? להוציא אותו. מוכן לצאת לאוניה] בסיס חיל האוויר תל נוף[ 8א "פרלון מבח: עוןשמ

   אני לא רוצה שיוציאו פעמיים)משובש( הוציאו אותו  מפה )משובש(עזבו אותו : כנראה כסלו

  .8א "הודיע לבח] מבצעים חיל האוויר[ 3אוויר  , לא,לא

  .בסדר] קוטע אותו[: כסלו

   .אהממתין להור: כנראה שמעון

  

1429   

  ?יש קשר עם הסופר פרלונים, רוברט: כסלו

  .יש קשר: שמעון

  . שלי215כיוון מאשדוד : “815”

  . 250 ]הכיוון[, שלילי: “טריבון”

  . רות: “815”

  ?“815”, לאיזה גובה אתה מטפס: “טריבון”

  .אני כרגע בפסיק חמש: “815”

 .רות: “טריבון”

  

1430 

  .חמש: “815”

אתה , אנשים קפצו ממנה למים. אוניית מלחמה שאנחנו תקפנו אותה, יתה שם אוניהה: שים לב: “טריבון”

 .תנסה לחלץ אותם

  ?אתה מבין שהיא פגועה ולא יכולה לירות, רות: “815”

  .היא מעלה עשן גדול, גם על אלה שתקפו אותה לא ירו, לא נראתה אש ממנה: “טריבון”

  .250חוצה את החוף כיוון . רות: “815”

  ?    ועל איזה מקום, רות: “טריבון”: “815”

  .  מעל אשדוד: “815”

  ?גובה שלך, רות: “טריבון”
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  .פסיק חמש: “815”

  .]ם"במכ[ יהיה לי יותר נוח לראות אותך ?1האם יכול לטפס לגובה : “טריבון”

 .מטפס, חיובי: “815”

  

1432 

  .250 כיוון 1גובה , “815”: “815”

  .“815”, רות: “טריבון”

  

1433   

  ?אתה בים עכשיו: “יבוןטר”

  . מייל3-4-כ: “815”

  .                רות: “טריבון”

  . איתך]ם"מכ[קשר עין : “טריבון”

  .     רות: “815”

  

1434  

  .זאת אוניית אספקה מצרית, כסלו: רוברט

  ... ? מי אומר: כסלו

   ! באמת,או:  כסלו,ברורלא 

במצב רוברט . ברנע יהושע ן"רס, ט מתכוון לנציג חיל היםרובר[. אני נוגע בו. שלי על ידי" האדמירל": רוברט

  .] הטרפדות זיהו את האוניה כמצרית.מרומםרוח 

  .] אבל עדיין מקצוען מדויק, כסלו נרגש ביותר[? זה נכון או לא נכוןרגע רגע : כסלו

  הוא אומרי לי זאת אוניית אספקה מצרית:  רוברט

  ?קיבל את זההוא מאיפה , רגע: כסלו

  .אומר] ברנעיהושע [הנה הוא .  משםק ההליקופטר הסתל:רוברט

כסלו מתחיל לדאוג לבטיחות המסוק שנשלח להציל אמריקנים ונמצא  [.אז שההליקופטר יסתלק אם ככה: כסלו

  ].יה שזוהתה עתה כמצריתונקרוב לא

  .הזהטרפדת מטפלת ב: רוברט

  ?מרחק מהם: “815”

  .“815”, “טריבון”; “815”, “טריבון”: “815”

  . מייל50- ישר לפנים בטווח של כ]"ליברטי"[כרגע היא : “טריבון”

  .    רות: “815”

  .“810”, “טריבון”: “810”

  .“טריבון“ מ“815”: “טריבון”

  . קורא לך“810”, חמש: “815”

  .“טריבון”, “815”: “טריבון”

  .חמש- חמש: “815”

  .ר עכשיו הביתהאתה חוז, האוניה זוהתה עכשיו כאוניה מצרית: שים לב: “טריבון”

  .רות: “815”
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1435  

 מ"תחמושת נאין לה , ]שאלה שאינה ברורה בקלטתלבתשובה [לא יודע . זאת אוניית אספקה מצרית: רוברט

  .טורפדות כעת] מייד מתקן את טעותו [...מ"נמכניסים בה . )משובש(

  ? שהזנקת הזהראיפה ההליקופט: רוברט

  . ההליקופטרים חזרה:כסלו

  . משםתוותסלק א: רוברט

חיל האוויר מנסה לבצע פעולות הצלה  [.ה' בשביל אחר כך להוציא את החבר, רוברט,רוברט. רגע: כסלו

  ].באמצע התקיפה הימית

  .אני רק רוצה לראות.  בצדואני מחזיק אות: שמעון

  . הוא יטביע אותהעד ש, בצד: כסלו

  .ה'ך אפשר להוציא את החבראחר כ, ]כך במקור [רפדתומכניסים בה ט, יעמוד בצדהוא ש: רוברט

  .אוקיי: שמעון

  ...כסלו... כסלו ... כסלו:מנחם

  . שומע: כסלו

  .  דקות10מפקד החיל מגיע עוד :מנחם

  .תודיע לו את זה: כסלו

  .הוא אמר בסדר. רים בשטח" את ההליקופטרים כי יש לנו סטלהביא ואמרתי לו .הודעתי לו: מנחם

  . גם כן יתקשר אליך“810”, חיובי: “טריבון”

  ?    “815”, האם קיבלת: “טריבון”

  .חוזר, קיבלתי, חיובי: “815”

 .רות: “טריבון”

 . “810”, “טריבון”: “810”

  .“815”, “טריבון”: “815”

 ?“810”, האם גם חוזר: “810”

  .מייד אתן לך תשובה: “טריבון”

            ?מה חשבת, רות: “810”

  

1436  

  ?  שםתמה אות הקריאה של הטרפדו: שמעון

  .)נקטע( 86] ערוץ[, "פגודה"... "פגודה... ""פגודה ":ברורלא 

רוברט  [.שאף אחד לא יגיד לי עוד פעם שלחיל האוויר יש בעיות זיהוי. הויזילחיל האוויר אין בעיות : רוברט

  ].נרגז מהטענה שייתכן כי לחיל האוויר יש בעיה בזיהוי

  .יררציתי להגיד לו שאין בעיות זיהוי בחיל האוו

ו חנ אמרתי לו שאנ.ריתקד החיל שהאוניה זוהתה סופית כאוניה מצפאמרתי למ,  רגעתשמע, עכשיו: מנחם

  .רים" כי יש לנו סט,ים אותםחלא שול.  ההליקופטריםאתירים חזמ

  . מהים את אלה שחייםאותם כדי להוציא ,  בצד אותםק ונחזי:רוברט

  .“810”, “טריבון”: “810”

  .נותן לך תשובהמייד , רות: “טריבון”

  .אוקיי: “810”

  .“810”- מ“טריבון”; “810”- מ: ....... “810”
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  .אתה נשאר בינתיים בקשר איתי, “810 ” ,“810”: “טריבון”

  ? איפה להיות, רות: “810”

  .   “815”, “טריבון”; “815”, “טריבון”: “815”

  ?מקום שלך, “810”: “טריבון”

  .אני ליד אשדוד: “810” 

  .נמצא בים, ה אני גם ליד אשדודעוד דק: “815”

  

1437  

  ......הם לא יכולים להוציא אותם, רים"אבל יש סט: מנחם

  ... מכניסים לה טורפדורים קודם כל "הסט, לא לא:רוברט

  ? טורפדודמכניסים לה עו: מנחם

   .ליתר ביטחון. נכון: רוברט

  .טוב: מנחם

 ותקיפת טורפדבוצעה . ון את האירועים ביםין נכמנחם לא הב[ . גםאני מקווה שהטורפדו הזה פוגע: רוברט

פגע , 203- ט, האחרון שהוטל על ידי הסירה האחרונה, טורפדו אחד.  טורפדות5שבה שוגרו , אחת

  ].1435-באוניה בערך ב

  ?טורפדו פגע: מנחם

  . טורפדו פגע:רוברט

  

1438   

 זה זה לא אמריקאים - קופטרתודיע להלי. אפשר להכניס את ההליקופטר כדי שיוציא את האנשים:רוברט

  ].חיל הים שיכנע את חיל האוויר שהאוניה היא מצרית [.מצרים

  ?ה בתוך ההליקופטר' מי ישמור על החבר:שמעון

  ?מה: רוברט

  ?ה בתוך ההליקופטר'מי ישמור על החבר: שמעון

 ייש במסוק אנשרוברט דואג לביטחון ומקווה ש [.אנשים בפניםכמה ם שאני מקווה שבהליקופטר יש : רוברט

  ].צוות בנוסף לטייס ולטייס המשנה

  .ק אותם לחוףורים ויזר"שישבו על הסט)... נקטע( ...רים יקחו אותם"אני חושב שכדאי שהסט: שמעון

 . הוא אמר בסדר. רים"כי יש לנו סט, אני אמרתי למפקד החיל שאנו לא שולחים את ההליקופטרים: רוברט

    ?  “טריבון”, האם קיבלת: “810”

  ? ביקש“815”מה : “טריבון”

  ?    גובה שלך, “810”: “815”

  .ליד אשדוד, גובה פסיק חמש: “810”

  . מעל אשדוד,1.2אנחנו גובה , רות: “815”

  .רות: “810”

  .“טריבון”, “810”, “810”: “טריבון”

  .חמש- חמש: “810”

  .ו לאוניהאתם בכל זאת תלכ.  מאשדוד250תמשיך בינתיים בכיוון : שים לב: “טריבון”

  .רות: “810”

  ? על העורק הזה“815”האם גם : “טריבון”
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  .חמש- חמש: “815”

  .בינתיים שניכם, 1אתם תלכו לאוניה גובה .  מאשדוד250- תמשיך ב, רות: “טריבון”

  ?    “810”, קשר עין: “810”

  .חיובי, חיובי: “טריבון”

  ?מקום שלך: “טריבון”

  ?מקום שלך עכשיו, “810”: “טריבון”

  ?האם קיבלת. 1גובה , אשדוד: “810”

  

1439 

  ?     מה מפקד החיל אמר: שמעון

  .הוא אמר בסדר גמור, אני אמרתי למפקד החיל שאנו לא שולחים את ההליקופטרים: רוברט

להודיע לאל עריש שיבואו . שי שיתחיל להוציא וישים אותם באל ער,אם יש הליקופטר על יד: מנחם

  .לא בתמונהמפקד החיל , ר יצא הליקופטר כב....הליקופטרים

  ?נו: לא ידוע

  . את כל הסיפורואני כרגע לא יכול לרוץ אליו ולספר ל .אני מתאר לי שהוא לא בתמונה :מנחם

  ?גיד לי מה לעשות עם ההליקופטרת, מה לעשותאבל : רוברט

  .)משובש( בינתיים א את האנשיםי להוצ לואני אמרתי: שמעון

  ].הפתרון של רוברט להצלת המצרים [.תת מכה על הראש ולהשכיב אותםל, ותםאאפשר להרים : רוברט

  ? שמעת את התיאוריה שלי,  רוברט:מנחם

  ?מה: רוברט

  .לכים לגמור אותה אז הם צעקווראו שאנו החיל הים ברגע ש: מנחם

  .מנחם, הם עברו פה לפני דקה: רוברט

  כן: מנחם

  .המפעל הפיס אז יהיה בסדר ככ הלנחש את, זהו: רוברט

  ?מקום. “טריבון”, “810”: “טריבון”

  .   באשדוד, 1גובה . חמש- חמש: “810”

  .רות: “טריבון”

  .   “815” יחד עם 250הולך כיוון : “810”

  ?     האם שניכם יחד: “טריבון”

  .    יחד, חיובי: “810”

  .רות: “טריבון”

  .אנשים מהמיםתנסו להוציא את ה. אתם בכל זאת הולכים לאוניה:  שימו לב: “טריבון”

  .בסדר, רות: “810”

  .אוניה ערבית כנראה, לידיעתכם: “טריבון”

  . קיבל“815”, רות: “815”

  .    זאתי אוניית אספקה מצרית: “טריבון”

  .רות: “810”

  . עם שניכם]ם"מכ[קשר עין : “טריבון”

 רות: “810”
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1440  

  ].1414-ב, לוכס [".אמריקאים"כסלו צעק מכיוון ש, תדע לך )....משובש(: רוברט

  .אני יודע: מנחם

  !"לדפוק"חיל הים אמר האיש : רוברט

  ?כמה הליקופטרים יצאו לדרך: לא ידוע

  ].לא עונה ישירות לשאלה [.)משובש (סופר פרלוןאחד : שמעון

  ...שיאספו, גיורא ...גיורא: מנחם

  ?ֶשָמה: גיורא

  .ים אליהם מלחים מצריםביא שמ,לאל עריש, לזר, להודיע -עריש -לכו לאלי ,שיאספו: מנחם

  ?מלחים מצרים:גיורא

  .כן: מנחם

  ?מאיפה: גיורא

  .מאיפה, מהים? מאיפה: מנחם

  . מביאים מלחים מצריים לאל עריש, אותה שהטביעומאוניה, אוניההממלחים מצריים : גיורא

להגיד ל עריש א) משובש(שיעזבו לכיוון  צריך אמרת שהליקופטרים .ה מאוד לא ברורז ,א גיור, רגע רגע:רוברט

  ?מביאים מלחים מצרייםש

 שבאים הליקופטרים עם ,תודיע לאל עריש,  לזר– ...ש,  שההליקופטרים יוציאו אותם:אמרתי ככה, לא: גיורא

  .להודיע לאל עריש שיביאו אותם) משובש. (מלחים

  .הבנתי,  שבאים מלחים מצרייםאמרת,  אני הבנתי בהתחלה:רוברט

  ? בשורה עורפית שניכםאני מבין שאתם: “טריבון” 

  .חיובי: “810”

  .רות: “טריבון”

  

1441   

  .“טריבון“ מ“810”: “טריבון”

  .חמש- חמש: “810”

  .את האנשים תיקחו לאל עריש: “טריבון”

  .בסדר, רות: “810”

  ?"15", האם קיבלת: “810”

  .חיובי, קיבלתי: “815”

 

1442   

  ?כמות דלק שלך, "15"-  מ“810”: “815”

  . וחצישני טון: “810”

  ).ליטרים (1,700לי יש : “815”

  .לא טוב: “810”

  .אפשר לתדלק באל עריש: “815”

  . מייל50האוניה נמצאת עכשיו ישר לפנים טווח של : “טריבון”

  .רות: “810”
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1444  

  .אני לא חושב שהצליחו להטביע אותה,  רוברט:מנחם

  . פרקו אותה:רוברט

 

1447   

  ?האם אתה ראשון בשורה: “טריבון”

  .חיובי: “810”

  ?מאל עריש, מרחק של האוניה מהחוף, “815“-  מ“טריבון”: “815”

  

1448                  

  .“810”, “טריבון”: “810”

 

1450          

  .“טריבון”, “815”: “טריבון”

  ?כמה אנשים בערך יש שם, “810”]- מ: [“810”

  .“טריבון”, “815”: “טריבון”

  ?כמה אנשים יש שם: “810”

  .260-שנה ימינה ל, “טריבון” “815”: “טריבון”

  .               חזור שנית: “815”

  .260שנה ימינה לכיוון : “טריבון”

  ?שואלים כמה אנשים יש שם. 260: “815”

  . מייל33הטווח אליה עכשיו , כרגע לא ידוע עדיין: “טריבון”

 ?מה המרחק ממנה לאל עריש. רות: “815”

  . מייל30- טווח של כ: “טריבון”

 .רות: “815”

  .“810”, “טריבון”: “810”

  .חמש: “טריבון”

  .כדאי שיהיה ממסר: “810”

  .רות: “טריבון”

  

1451  

" ליברטי "הסימון שלככל הנראה רוברט רואה את  [?אתה רואה אותו. טיח] נקודה[יש עוד אוניה ב: רוברט

  ].עההוטב" ליברטי"שכן הוא סבור ש, ם שלו ומזהה אותה כאוניה אחרת"במסך המכ

  ?אמתבמה עם האוניה : לא ברור

  

1454  

  .עדיין הזיהוי לא בטוח? יש קשר עם ההליקופטר] 501א "ביבץ "קמב, צבי ימי[ לימי, ןשמעו: רוברט

  

1455  

  .“815”, “טריבון”: “815”
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  .חמש- חמש: “טריבון”

 ?מרחק: “815”

 .  מייל23מרחק עכשיו : “טריבון”

  . מייל22: “טריבון”

 .רות: “815”

  .“פגודה“ל 186 או 86תקרא על :  “815”, שים לב: “בוןטרי”

 .      רות: “815”

 .                        186-עובר ל: “815”

 .רות: “טריבון”

 ).186- עובר ל( גם כן “810”: “810”

  ?מה אתה אומר על הזיהוי עוד פעם, רוברט: כסלו

  

1456  

  .לא בטוחחלק , חיל הים אומר לי שלמרות ששלחו טורפדו:רוברט

  ,רוברט: כסלו

הבקרים  [.ואז נדע סופית, ם האנשים האלהיעוד מעט אני אשאל איך מדבר .לכיוון ההוא )משובש(, כן: רוברט

  ]. דקות לאחר תקיפת הטורפדות19, עדיין אינם בטוחים לגבי זיהוי האוניה

  ?]את הניצולים [הם כבר הוציאו אותם: כסלו

  . אין לי מושג:רוברט

  .“815”, “בוןטרי”: “815”

 ?“טריבון“האם מישהו קרא ל: “טריבון”

  .“פגודה”אין לי קשר עם , “815”, חיובי: “815”

  . מייל19האוניה עכשיו טווח של , ברור, רות: “טריבון”

  ? נמצאת על ידה“פגודה”האם , רות: “815”

  .כנראה היא נמצאת לידה: “טריבון”

 .רות: “815”

  ?מה עם הס ֶפרים: כסלו

  .יידמ: רוברט

  

1457  

  ?כנס לבד ולהוציאיהאם הוא יכול לה .רים"לסופר פרלון אין קשר עם הסט: שמעון

ים בסמוך והטרפדות פבעוד הסופר פרלונים מרח, בשלב זה. אין את מי לראות [?הוא רואה אנשים במים: כסלו

פעולת מבלי לדעת שהפעילות הפכה ל, תקיפה נוספתספיגת לנערך " ליברטי"צוות , עומדות בסמוך

   .]הצלה

  . אחד לפחותעלהאם הוא רואה אנשים שי: ?רוברט

 . עוד מעט יהיה שם.הוא מתקרב: שמעון

 .  לקרוא לה86נסה על , “815”, אם יכול: “טריבון” 

 .מנסה שוב. ניסיתי: “815”

  רות: “טריבון”

  ?“815”, האם יש לך קשר עין: “טריבון”
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  .“815”, “טריבון”: “815”

  . מייל18טווח של , ישר לפנים, האם יש לך קשר עין, “טריבון”, “815”: “טריבון”

  .יכול להיות שזה זה) משובש(עשן ) משובש(יש לי קשר עין עם : “815”

  .היא מעלה עשן גדול וזה, רות: “טריבון”

 .רות: “815”

 .“פגודה”אין לי קשר עם : “815”

 .רות: “טריבון”

”815“ :”810“ ,15.  

  .חמש: “810”

 ?“פגודה”ך קשר עם יש ל: “815”

 .שלילי: “810”

 .גם לי לא, רות: “815”

  .“טריבון”, “815”: “טריבון”

  .חמש: “815”

תברר אצל האדם הראשון שאתה מעלה מאיזה לאומיות , ברגע שאתה מתחיל להעלות את האנשים: “טריבון”

  .הוא

 

1459 

  .זה חשוב לדעת, ותודיע לי מיד: “טריבון”

 .רות: “815”

  .שתעלה ממסר בשביל זהכדאי : “810”

  .רות: “טריבון”

 ?“815”, מה הגובה עכשיו, מה הגובה עכשיו: “טריבון”

 .1גובה : “815”

 .רות: “טריבון”

  .בצפון לא עולה עשן; לא מעלה עשן, לא מעשן,  קצת מימין12 עם כלי שיט שעה ]עין[יש לי קשר : “815”

 . מייל13הטווח עכשיו : “טריבון”

 .רות: “815”

 ?האם יש לך קשר עין עם האוניה: “וןטריב”

  .לא מעלה עשן, קצת מימין לעשן, יש לי קשר עין עם אוניה: “815”

  .זה יכול להיות שזה שלנו, רות: “טריבון”: “815”

 .כדאי שתברר, רות: “815”

 .רות: “טריבון”

  .זה ברור, מה שיש לידה זה שלנו, רות: “815”

 .רות: “טריבון”

  

1501  

  ?מה עם הסופר פרלון, וברטר, שמעון: כסלו

  . רוברט שומע: רוברט

  ?מה עם הסופר פרלון: כסלו
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 מבקש ממסר )משובש (.קשר עין עם האוניה למטה.  מייל ממנו12איזה עכשיו  הוא נמצא ,הוא מתקרב: שמעון

  .באוויר

  ?בשבילו: כסלו

  . מטפל בזה)משובש(. רים"שיתווך בינו לבין הסט, בשבילו: שמעון

 . מייל הטווח עכשיו10: “טריבון”

  )..משובש (12אני מבין בשעה , רות: “815”

  .קצת בצד ימין, חיובי: “טריבון”

 . מייל הטווח עכשיו9: “טריבון” רות: “815”

 

1502  

 .86- עובר ל, “815”, “טריבון”: “815”

  .מבקש לקבל דיווח לגבי הלאומיות, “815”, רות, רות: “טריבון”

 .“815”, “טריבון”: “815”

 .“815”, המשך: “טריבון”

אני רואה ... צד שמאל שלה. כרגע עשן קצת פחות ממנה. לא מעלה עשן, לא עולה,  אוניה גדולה12- ב: “815”

  .משהו יותר קטן

 ?“טריבון“האם קראת ל, “815”: “טריבון”

  .אני רואה משהו יותר קטן... : “815”

  .שלושה כלים קטנים: “815”

 

1503  

 ?“טריבון“ קראת להאם, “815”: “טריבון”

  .“טריבון”, חמש: “815”

  ?“815”, האם קראת לי: “טריבון”

 . חיובי: “815”

 ?   מה העניינים, רות: “טריבון”

  ?האם זה יכול להיות בטווח של מייל ממני,  כלים קטנים3לידו , נראה כלי גדול: “815”

 .   ברור, רות: “טריבון”

  .   שלנוכנראה שהכלים הקטנים הם , רות: “טריבון”

 .   רות: “815”

  ".10"- מ" 15": “810”

  .חמש: “815”

 ?                מה העניינים: “810”

 ?     אתה עוד לא רואה אותם: “815”

  .רואה רק אוניה אחת גדולה בצד ימין שלנו, אני לא רואה, אני מאחוריך: “810”

  .יש כלים קטנים, בדיוק לפנָי, רות: “815”

  ?      זהמה, מה איתם: “810”

 .       זה כנראה שלנו: “815”

 ?       הימניים שלנו: “810”

 .      כן: “815”
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 .     כל השלושה הם שלנו, “815”: “טריבון”

 .   ?     מבין, הקטנים, רות: “815”

 .                            חיובי: “טריבון”

 .          הולך על הגדולה, רות: “815”

 ?         הולך לגדולה, "15": “טריבון”

 .     חיובי: “815”

  

1504  

  .הם לא ערבים. עריש- קודם גיורא אמר אם זה ערבים לשלוח אותם לאל, כסלו: שמעון

  .]27א "בח[לוד ] שדה התעופה[ל אותםקח : כסלו

  ?יש זיהוי כבר: רוברט

  .עוד לא: שמעון

  ,שמעון: מנחם

  .שומע: שמעון

  ?כל זאתבזה אמריקאית : מנחם

  .מנחם, עוד לא ברור: שמעון

  ?]חיל הים[הלבנים האלה , למה הם דפקו טורפדו: מנחם

  .כנראה לא יודעים לקרוא אנגלית ...מי יודע: שמעון

  

1506  

  ?מה עם ההליקופטרים, נו, שמעון: כסלו

  . הוא מעליהם ומייד ידווח.....הוא רואה אנשים במים  .... .עומד להתחיל.  מייל3הוא עוד : שמעון

 .  “810”, ]“טריבון”[: “810”

 .                          “810”, המשך: “טריבון”

  .“טריבון”, “810”: “טריבון”

”810“ :"15) "”815“( ,"10) "”810“              .(  

  .חמש: “815”

 ?                       מה יש, מה: “810”

  .186על ] רים"סטעם ה[אנסה להתקשר איתם , אני לא מוצא שום אדם: “815”

 ?              הקטנים שלנו: “810”

  .“טריבון“מ, “815”, “815”: “טריבון”

  .“טריבון”, חמש- חמש: “815”

אם הם .אתה לוקח אותם לאל עריש , מצרים, אם הם דוברי ערבית, אלה שמדברים, אם הם: שים לב: “טריבון”

 ?ברורהאם זה . אתה לוקח אותם ללוד, לא מצרים, דוברי אנגלית

 .   רות: “815”

 ?    האם אתה רואה אנשים: “טריבון”

  ?    “815”, "]ליברטי["של מי הגדולה : “810”

  .                                                “815“- מ“חדק”: “815”

 היה לא" משבר"כי ל, "815"-במקום ל" משבר"קורא בטעות ל" חדק"כנראה [ .עבור, “חדק“מ" משבר: "“חדק”

  . 186ערוץ האזין לכך שלא , ג"מכשיר תא
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  .“815“- מ“חדק”: “815”

 .        המתן, רות, “חדק”כאן : “חדק”

  . חמש: “815”

 .  שלח, רות: “חדק”

       .איתך) מקוטע(. כן: לא ברור

  .]“815”במקום " 185" בטעות אמר “חדק”[. חיפשנו מסביב ולא מצאנו אנשים, “חדק“מ" 185: "“חדק”

 .   רות: “815”

 . הגדולה לא שלנו: “חדק”

  . ]“815”במקום " 185" שוב טעה ואמר “חדק” [?עבור, האם אתה שומע אותי, “חדק”כאן " 185: "“חדק”

  

1507   

 ".10"- מ“815”; "10"-מ" 15"; "10"- מ" 15: "“810”

  .חמש- חמש: “815”

  .תודיע, אם אתה עוזב, אל תעזוב ערוץ: “810”

  17: 19.     זה הקטנות, “חדק” עם 186אני מדבר על , א מאזין על הערוץ הזהאני ל, רות: “815”

 ?   מה צריך לעשות, רות: “810”

  .הם חיפשו ולא מצאו. צריך לחפש ניצולים: “815”

  .רות: “810”

  

1508 

 .“815“- מ“חדק”: “815”

 . עבור, מצאנו אנשיםחיפשנו מסביב ולא . חיפשנו מסביב ולא מצאנו אנשים, “חדק” כאן “815”: “חדק”

 .")אני חושב"ייתכן , משובש(אני גם כן אחפש אותם . רות: “815”

 . “טריבון”, אנחנו שומעים אותך מצוין: לא ברור

במקום  רים"ג הסט"המסוקים החלו להשתמש באות הקריאה של מפל, ככל הנראה[. “810“-  מ“פגודה”: “810”

 ].תו קולאו" פגודה"ול" חדק"ל; 206-באות הקריאה של ט

 .שלח, “פגודה” כאן “810”: “פגודה”

 ?מה אתה אומר: “810”

 .שלח את דבריך, “פגודה” כאן “810”: “פגודה”

 ?   מה צריך לעשות פה: “810”

 .“810”, “פגודה”: “810”

  . תחפש אם יש אנשים במים, “פגודה”כאן : “פגודה”

 .   רות: “810”

  .]"ליברטי"[אני מבין סביב הגדולה : “טריבון”

  . אל תדברו עכשיו על הערוץ, אל תדברו עכשיו על הערוץ: “פגודה”

  .נראה לי שמצאתי אנשים, חמש-חמש: “פגודה

 .                        חיובי: “פגודה”

 .                  .   ברור, ברור, רות: “פגודה”

 .   רות: “פגודה”

  .    םזה לא אנשי, זה סירות, זה לא אנשים, שלילי: “פגודה”
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  ?להוות ממסר, האם אתה יכול לעלות קצת יותר גבוה: “טריבון”

 .   רות: “810”

 .“טריבון”, “810”; “טריבון”, “810”: “טריבון”

 .“טריבון”, “815”. “טריבון”, “815”: “טריבון”

  ?האם נראה לך שמצאת: “טריבון”

  .ידתודיע לי מ. הדבר הראשון שתברר מה הלאומיות שלהם, רות: “טריבון”

  

1509  

  .אני לא מבין. לא ברור מה קורה פה: כסלו

  

1510  

     “815“-  מ“פגודה”: “815”

  שלח, “פגודה”: “פגודה”

  .מבין האוניה לא מסוכנת: “815”

  ?    האם אתה מצליח לזהות את הנתינות שלה. לא בטוח שהיא לא מסוכנת, “פגודה”כאן : “פגודה”

  . 5GTRכתוב , שלילי: “815”

 .תרו: “פגודה”

  ?   “פגודה”, האם זה אומר משהו: “815”

  .זה לא אומר כלום, שלילי: “פגודה”

  .מנופחות-מאחוריה נראו כמה סירות לא: “815”

  . אנשיםםולא רואי] ככל הנראה אסדות ההצלה [הוא רואה סירות. אין אנשים, כסלו: שמעון

  . חיל הים גם מדווח שאין אנשים: כסלו

   .סירת רפאים: שמעון

  ?חיל הים בסביבה, תגיד לי :כסלו

  רים " סט3יש להם : שמעון

  .מסביב: כסלו

וח היה של מוביל יוהד; כך במקור[ספקטור "] כורסה"מוביל [. הוא מנמיך כדי לראות יותר טוב. מסביב: שמעון

  .ציםפדיווח שאנשים קו] יוסף צוק, "רויאל"

  . שההליקופטרים יחזרו הביתה, רוברט: כסלו

  .בסדר: רוברט

  .בלי לאסוף אף אחד. שניהם: לוכס

  .אוקיי: רוברט

 .   ברור, רות: “טריבון”

  .   “815”, תשים לב לתרנים שם, רות: “טריבון”

  . “טריבון”, “815”: “טריבון”

  .  מייל60טווח של , 070") מרגוע"יתכן , משובש(, אתם חוזרים הביתה,  איתך“810”תיקח את : “טריבון”

  .חמש: “טריבון”

  

1512  

  .אני אבקש ממנו לבדוק עוד פעם.. .דגל אמריקאי על האוניה,  כסלו,אה...  רוברט:וןשמע
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  ?בטוח או לא בטוחאתה : כסלו

  .ק שניתאני בוד.  בטוחהוא דיווח את זה. הוא יבדוק עוד פעם: שמעון

  .שיסתכל עוד פעם על הדגל: כסלו

  בודק שנית: שמעון

 . זה ברור, קיבלתי, רות: “טריבון”

  ?   האם זיהית בברור דגל אמריקאי, זה ברור, רות :“טריבון”

  .תישאר בינתיים מעל האזור, תודה: “טריבון”

 .   “815”, "10 ".“815“-  מ“810”: “815”

  .“טריבון”, “815”: “טריבון”

 .חמש- חמש: “815”

  .ותבדוק עוד פעם אם זה באמת דגל אמריקאי) pass –יעף " (פס"מבקשים שתעשה שוב : “טריבון”

 .   רות: “815”

 . חמש- חמש: “טריבון”

  ?   מה בעניין הדגל, ברור, רות: “טריבון”

 .   ברור, רות: “טריבון”

  .ומייד נודיע לך, תישאר בינתיים בהמתנה, חמש- חמש: “טריבון”

 ?     זה ברור: “טריבון”

  , “טריבון ”,“815”: “טריבון”

 . ותחזרו הביתה“810”קח את : “טריבון”

 . מייל65טווח של , 065) ןכיוו(: “טריבון”

  . מייל65, 065: “טריבון”

  קיבלתי: “טריבון”

 .   זה ברור, רות: “טריבון”

   .אני מייד מודיע לך מה לעשות, קיבלתי: “טריבון”

  .רות: “טריבון”

  

1513  

  ?נו, שמעון: כסלו

  .מיד הוא מדווח, הנה: שמעון

  

1514  

  .ם שהוא עובר מעליהםאנשים מתחבאים כל פע. דגל אמריקאי, כסלו: שמעון

  .לחזור הביתה, טוב .הבנתי: כסלו

  

1515  

  ?יש לך קשר עם ההליקופטר בסיני, שמעון: כסלו

  .אין: שמעון
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1516  

  ?לסופר פרלונים אין דלק, שמעון: כסלו

  . שהוא קצרדיווחהוא : שמעון

  .עריש- אחד לאל: כסלו

  ?מה: שמעון

  . עריש- אחד שילך לאל: כסלו

  .בסדר: שמעון

  . זה הכל, היתחד הבאעריש ו- אחד לאל: כסלו

  .................... בסדר: שמעון

  ].QLלא ידוע מה זה [? QLם ו שיןא:כסלו

  . דברםאין שו: שמעון

  .חמש-  חמש:“טריבון”

 .         “טריבון” “815”, שים לב: “טריבון”

  .זה שיש לו יותר דלק מכם, לפי ההוראה. זה ברור, רות: “טריבון”

  

1517  

  .הם נמוכים מאוד שם:  ברורלא

  .  איןQLוגם : לא ברור

  .     5גובה : לא ברור

  .מים לאוניהאנשים מה) משובש: (לא ברור

  .אחד לאל עריש ואחד הביתההליקופטר : כסלו

  .בודק, רות: “טריבון”

  .“טריבון”, “815”, “815”: “טריבון”

  .זה שיש לו פחות הולך לאל עריש, זה שיש לו יותר דלק מכם יחזור הביתה:  שימו לב: “טריבון”

  .כנראה זה שילך לאל עריש יחזור אחר כך, כרגע שלילי: “טריבון”

 ?   מי מכם הולך הביתה: “טריבון”

 ?     מי הולך הביתה: “טריבון”

 . אוקיי: “טריבון”

 

1519  

  .  זאת ההוראה שניתנה מלמעלה, קיבלתי את ההודעה וידוע. זה ידוע, רות: “טריבון”

  .טר בסיניפהליקו  איזהליתנסה למצוא , שמעון: לוכס

 

 ]תורגם מאנגלית ,חסרה הקלטה[ 1521

  . בדרך הביתה170-עבור ל: לא ידוע

  . בדרך הביתה170- הוא אומר עבור ל: “810”

  .   רות: “טריבון”
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  ]תורגם מאנגלית ,חסרה הקלטה[ 1527

Jewel]  815"- קורא כמה פעמים ל"]: תכשיט"כנראה."  

  .Jewel-קורא כמה פעמים ל: "815"

  

1604  

לעומק הים  [היא מתרחקת צפונה. אנחנו רואים אותה, היא מתרחקת. א טבעהלהאוניה עדיין , כסלו: שמעון

  .רק לידיעה. ]והרחק מהחוף

  

  .חסרה הקלטה ואין תמליל 1724-1605

  

1725  

  .ה נשארתורק את. תי את ההליקופטר השני גם כןרהחז? יש קשר עם ההליקופטר: רוברט

  

1742  

  ?שיציל שם אנשים או מה, מה לעשות איתו. ר פרלון מחפש את האוניה הפגועהפהסו 36: שמעון

  ?מישהו עונה שם. רוצה אותך] אלוף מוטי הוד[מפקד החיל ,  מנחם:לא ברור

  .כן, עונים: לא ברור

  .אני לוקח את הטלפון, חכה רגע: שמעון

  

1751  

, הנספח הימי בשגרירות בתל אביב, ל ארנסט קסטל"סא[ריר האמריקאי הוא מביא את השג. לא בטוח: כסלו

  .לשם] לין בלאשסרן עם עוזרו 

  ? פוחד שיפתחו עליו באשאהו: שמעון

  

1819  

  .ם הביתהיהם הולכ: שמעון

  .באזור כבר אני מבין : ...כסלו

  .אוניההסופר פרלון שואל מה לעשות עם ה, כסלו: שמעון

  .יד אותו על האוניהרהול הוא צריך לנסות ,שמעון .הוא שם נחת: כסלו

  

1820  

  .תגיד לו לא לקחת שום אנשים בגלל בטיחות טיסה, שמעון: כסלו

  .טוב: שמעון

  

1821  

  .אם הוא יכול לקחת אותם, הוא שואל אם במידה ויש פצועים על האוניה: שמעון

  . כן, אם הנוסע שלו ירצה: כסלו

  . של הנוסעאז אומר לו בהתאם לשיקול דעתו : שמעון

  .אוקיי: כסלו
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1834  

  ? הזה"עופות"מה עם ה, שמעון: כסלו

  .הילאונ.....  מייל בים40. יש לו עוד הרבה? “807 עופות": שמעון

  

1840  

  .הוא עד מעט ינסה להוריד. היהוא קרוב מאוד לאונ, כסלו: שמעון

  ?הוא מנסה לנחות, שמעון: כסלו

  .ליהיל להתארגן מעחהוא כבר מתקרב ומת: שמעון

  

1857  

הם ענו להם . זרקו פתקה.  לשכנעחלא הצלי] ל קסטל"סא[ הנוסע .האוניה לא רצתה לעצור, כסלו: שמעון

  .]היו הרוגים ופצועים רבים. זאת היתה טעות". נפגעים"ייתכן , מילה משובשת[... שאין.... חזרה 

  .חוזר ההליקופטר. טוב: כסלו

  

  .זאת היתה התשדורת האחרונה בנוגע לאירוע

  

  

                                                 
1

הנוסח שמובא כאן הינו תרגום לעברית של התרגום לאנגלית . המתרגם לא הצליח לאתר את המקור של עדות קרני  

  . שבידי מחבר ספר זה
2

." שרות להעמיק בהתבטאותו מעבר לנאמר בוועדת ירושלמיעם מותו אבדה האפ. 2000 ביולי 11-לזר קרני נפטר ב"  

  .20' ע, 2002ח חיל האוויר "דו

  

  


