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 אתר הטוב ביותר בישראלבלצלול 
 4-1.21121.11מטר מול חופי עתלית  68צלילות לאתר בעומק 

 

 1בה התחלנו( באילת,  1.4msw) לאופירה צלילה לאחר (9..1) שנתייםכל התחיל לפני 

2 סקרנו את כל האתרים מראש הנקרה ועד 2האתר הצלילה הטוב טוב בארץ מה ,דיוןב

ספינות ה2 שתי SS Zealand -וה SS Memas-רפיח, והשם שעלה שוב ושוב זוג הספינות ה

במלחמת העולם השנייה2 מכיוון שלפי צורת  U-97 הצוללת הגרמנית הוטבעו על ידי

הן צפויה להיות שלמה כמעט לחלוטין ההטבעה )טורפדו וטביעה מאוד מהירה( לפחות אחת מ

זמן באזור שלנו ב 4בעלות ערך היסטורי )לא ידוע כמעט כלום על המלחמות הימיותהן , 3הושמור

, אלמוגים, הרבה )דגה( חייםהספינה עמוסה ב 8..1מסוף  IDX5לפי עדויות של ת העולם(2 מלחמ

  ברזל ועכשיו נותר לצבור את הניסיון והכלים לבצע את הצלילה2

נבצע את הצלילה, בפועל ישראל ושותפו  וישוב לארץ ויחד שורט קבענו שתוך שנה נזמין את פיל

, ללא ממצאים משמעותיים2 בעקבות השינויים 6ליהתקופה הזו שש צליליות מאוד קצרות אביצעו ב

 לצלילות עמוקות בים התיכון בתקופה הזו, לא צברנו את הניסיון המספק וקבענו תוכנית 7בנגישות

 1.112ליישום בשנה 

 :התוכנית הייתה פשוטה

  שבוע באילת, לטובת הכשרות ובניית הצוות )הכרות הדדית בצלילה, בדיקה והתאמת הציוד

רום והמון יהתמודדות עם מצבי ח, למשימה, קביעה וחידוד הנהלים של עבודת צוות תקינה

 תרגולות(

  ושבוע צלילות עלIDX11  נוסף באזור שנגלה )לטובת זיהוי )הידוע בכינוי הממאס( וכל אתר

 בת הזוג מהשיירה(

 היסטוריה

לכבוש יותר ויותר שטחים2 באותם שנים גרמניה  מתכננתמתחזקת ו הנאצית ה' גרמני.4-בשנות ה

 תיותר בשנ חרתחה צוללות מאוד מתקדמות שעיקר פעילותן באוקיאנוס האטלנטי2 בשלב מאויפ

צוללות ה ,טוניס2 בעקבות הפלישהאזור בעיקר ב ,על צפון אפריקה לטלהשת החליטהגרמניה  1941

 מאוקיאנוס האטלנטי לים התיכון2עברו הו

או תנועת כוחות ימיים2 בעקבות  ספקהא, מסחרק הותיש לצורך מטרות הצוללות להטביע ספינות

 או סיוע אווירי2  , ספינות שהוסבו למלחמהמלוות משחתות ,ריבוי הצוללות הספינות שטו בשיירות

 1941 ליוני 16תאריך פו או חיפה2 בי בנמלירות יקפריסין למצריים עם עצ ןביהיה השיירות מסלול 

ספינת לווי בריטית שהוסבה ספינות ו 3 2 בשיירה שטושטה לאורך חופי ישראל  METRILשיירה בשם

לא ידוע לנו את )ישית , הספינה שלSS MEMAS-, ה2SS ZEALAND שתי הספינות הגדולות היו ללחימה

 .1תאריך את צוללת שירה האיטלקית ב ההטביעש) HMS ISLAY -קטנה והספינת קיטור הינה  (שמה

   שתפקידה ללוות את הספינות ולהגן עליהן מצוללות2 (1941באוגוסט 

                                                           
1

 מעיין שורט פיל, אייל, ישראל 
2

(, ברזלים לאוהבי) האופירה(, כיום נגיש לא msw+ .0) הדולפינריום מול הקיר היא הפותחת היהשליש להבנתי באילת 

 (2האטליה ליד הקיר על בדגש) עמוק המשי ודרך
3

 (המעניינים הפריטים כל את קילפו לא כלומר) טבעי באופן וטבעו, עליהם תשפיע שסערות מכדי עמוקות שהם מכיוון 
4

 Sire, Foca) איטלקיות ושלוש( U-81, U-97, U-372, U-559)גרמניות שלוש הארץ חופי מול צוללות 5 לפחות וטבעו פעלו 

 2לצלול מכדי עמוקים כולם הנראה לכל השירה, למעט (-Fisaliaו
5

 dive.com/phpforum/viewtopic.php?f=2&t=1508-http://www.tek 
6

 2משעה פחות הצלילות לכל תחתית זמן כ"סה 
7

 2א"ת ודיפ DIVEX מועדון של סגירה, ישראל של הצלילה השותפות התפרקות 

 ה

http://www.tek-dive.com/phpforum/viewtopic.php?f=2&t=1508
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SS MEMAS

SS ZEALAND אחרי שדרוג 

HMS ISLAY (T172) 

 ים שבהן תנועת השיירות גדולהוידעו לכוון את הצוללות לאזורמודיעין הגרמני היה מפותח מאוד ה

 במצריים וגם צפון ים התיכון באזור קפריסיןש , נמל אלכסנדריהידעפורט ס2 באזורים וחשובה מאוד

 2 הייתה פעילות צבאית גדולה ירותיוב



 לצלול באתר הטוב ביותר בישראל, אזור עתלית, ישראל

 

ים התיכון -ישראל ,מיפוי ספינות טבועות   3 

העשירי שלה באזור פורט סעיד וחופי ישראל2  ללפטרו U-99 באותה תקופה נשלחה צוללת גרמנית

שביוון  SALAMISנמל וחזרה ל 1941ליוני  10 שבאיטליה בתאריך LA SPEZIAמנמל  ההצוללת יצא

 ימים של פטרול בים התיכון2 .1אחר ל ,1941ליולי  4 בתאריך

 KARF ABU TIRHIבאזור  1941ליוני  11-18 התאריכים הצוללת התרכזה בפעילות הראשונה בין

 הצוללת עברה נימודיעיאיסוף לאחר ו 1941ליולי  9-ליוני ו 18 בין התאריכים 2לאלכסנדריהמערבית 

 צפון פורט סעיד2וחיפה  עיר אזורלפטרל בין 

 העשירי לבפטרו U-97תנועת הצוללת 

 מול חופי ישראל U-97פטרול הצוללת 

 עברה ,להודעת מודיעין שהתקבלהבאזור המצרי הצוללת לא הצליחה להטביע ספינות ובהתאם 

מחשש  םלתקיפה באזור חופי ישראל2 באזור זה נצפו שיירות של ספינות ששטו קרוב לחופי הצוללת

 לתקיפות צוללות בעומק2 
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רלה לאורכה למצוא שיירות ט/נתניה ופהרצלייההצוללת הגיע מול חופי  1941ליוני  18כבר בתאריך 

, באזורהיו הרבה שיירות  גוסטה2 בהתאם לדיווחי יומן הצוללתירות ופמלכוון בי םשעוברות ממצריי

הצוללת צללה לכוון חיפה וזיהתה  1941ליוני  16ם2 בתאריך תאים לתקוף אותההמצב  דאך לא תמי

ספינות קיטור בלווי ספינת בריטית שהוסבה ללחימה בתת מקלעים ופצצות  3 תמורכבת בה רשיי

 מיםמתאי היו2 מפקד הצוללת נתן הוראה להכנה לתקיפה כאשר מצב הים, הראות עומק נגד צוללות

 )הזילנד(  נה לספינה הבינוניתכוו ,מטרים ...2-1 הצוללת התקרבה לשיירה במרחק של כתקיפתןל

וונה2 לאחר מספר דקות נשמע הפיצוץ הגדול2 נצפה פיצוץ גדול והספינה ילכ ירתה שני טילי טורפדוו

 מה שלא אופיין בתקיפות מסוג זה2 ספורות, ותבתוך שני הטבע

בדקה האפשרות לתקוף את  HMS ISLAYהספינות שטו לכוון הצפון כאשר מיד לאחר תקיפת הצוללת, 

וירתה טורפדו אחד שפגע , SS MEMAS -קרוב יותר ל הדקות הצוללת הגיע .1-הצוללת2 לאחר כ

לבעור  כהאש המשי2 השחור אש ועשן ונצפה פיצוץ גדול אירעבאמצע הספינה2 בהתאם לעדויות 

 HMS ISLAY 2 ספינה קטנה יחד עם מצואקשה ל יד ומיקומה יהיה יותרמ ההרבה זמן2 הממס לא טבע

 2לכוון מצרייםדרומה  , צללהירדה למצולות U-97הצוללת 2 שטו לכוון חיפה

נרשמו פיצוצים  2אותה תקפהזיהתה ספינה נוספת קטנה יותר ו הצוללת 1941ליולי  1בתאריך 

הטבעתה,  לאחריתה מלאה בדלק ותחמושת2 ישניים כאשר הטורפדו פגע בספינה, כנראה שהימ

 להמשך תדלוק ותיקונים הנדרשים להמשך פעילות2 נמל ביוון להצוללת חזרה 

יולי ל 18-בו ,תפהצוללת פעלה באזור ים התיכון ובמיוחד מול חופי ישראל לתקופה של כשנה נוס

 מטרים2 ..10-גדול מהצוללת שוכבת בעומק  2ע"י פצצות עומק מול אזור הרצלייה ההוטבע 1943

 

 צלילות

ו בחשבון צלילות נוספות נחכאשר לק BO-את הגזים ל ןתכנל התחלנו 1.11כבר מחודש אוקטובר 

סוגים של גזים בהתאם לעומק  3באילת2 בחרנו  מטרים .11-שטבועה בעומק של כ כדוגמת האופירה

וזמן תחתית2 עשינו הרבה אינטרפולציות ובסוף כאשר התייעצנו עם פיל קבענו את הגזים הבאים: גז 

מכלים היו  ,אתו2 בנוסף לגזים שכל אחד לוקח 10/.0וגז דקו  16/40, גז טראוול .9/.1תחתית 

 .DIL-1./9שלנו היו במערכות גזים הלדרישה2 חמצן בהתאם  %..1וגם  %.0מוכנים עם תערובות 

 חמצן2 %..1-ו

גזים, מתי ממלאים את  סוגת מסודרת כאשר כל אחד ידע את כמות המכלים שהוא צריך, יעשינו תוכנ

 2שדות יםמקום שאנו מתארגנים בהמכלים, אופן הדחיסה ב

 1.13311.33שישי  –יום רביעי 

מימית, -ברצינות לתרגל עבודת צוות, תקשורת תת מתחילים - דרת צלילות הכנה לעבודה כצוותילס

 2ביותר קטןהכל הציוד עד רמת הבורג ם ובדיקת עבודה עם הרבה סטייגי

 תרגולות שתורגלו:חלק מ

 )222,המון תרגולות של שליטה על החמצן במערכת )גבוה, נמוך, שליטה ידנית 

  תרגולת שלBO כלומר כשל מלא של המערכת  8מלא(– פריצה של  הצפה אוCO2 לאחר ,)

 מטר2  .9זמן תחתית מעומק 

  )הפעלת מערכת באי ודאות )ללא כשל מלאCCR  ,על בסיס שמירת נפח בגובה קבועSCR 

 בעומק ותוך כדי עלייה מתונה, מערכת חמצן בחניות האחרונות2
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 כולל חזרה לנקודת היציאה, והחלפה של שלושה תערובות טרימיקס תוך החלפת מכלים בצוות2 



 לצלול באתר הטוב ביותר בישראל, אזור עתלית, ישראל

 

ים התיכון -ישראל ,מיפוי ספינות טבועות   5 

 יצאנואת הציוד הנותר ו נולקח)שבת מנוחה( סיכמנו את ההכנות ועלינו למרכז  השבוע ביום שישי

 לכוון שדות ים לשבוע צלילות לממס2

ממבט ראשון המבצע פשוט, אך כפי שמתקדמים עם ההכנות ה"לוגיסטיקה" הפכה להיות מאוד 

 קשה, הרבה תיאומים ובמיוחד בלת"מים2

ת ו2 המכוניעמוס לעייפה רכבכל אחד עם ות ים, דהתחלנו את דרכנו לכוון ש 113111.33ביום ראשון 

מכלי  .1, ליטר 11 מכלי 19מערכות סגורות,  )שלושה רכבים( חמישהאפס מקום שכוללת  ות עדמלא

ציוד צלילה, ציוד טכני במקרים שנדרש ציוד ליטר(  .0-.4) מיכלי בנק  3 ליטר( 1-3מערכת )

 להחלפה2 

 ו לדרךאמעיין, ישראל ופיל נפגשו במעגן הרצליה, העמיסו את הסירה במכלים וציוד הצלילה ויצ

 2ק"מ( 40-)כ

אך  2 אין סוף מנעולים,""השמור ביותר בארץ מקום ל ות ים,דמעגן של שהגיע ישירות לפלביו 

 וחששנו ר2 הגענו די מאוחסירה במעגןהגיע ל הציוד הנדרשהאחרון וכל  ח"איש המפת" בסוף נמצאל

 יום הראשון2לשלא נצליח לעשות מה שקבענו מראש 

יום הראשון ה2 עבור העדיפויות והפעילויות הנדרשות לצלילות לממס יסדר נקבעוכבר בשבוע שעבר 

לכל השבוע2 כך שלא נצטרך עוגן שאליו ניתן יהיה לחבל  רלקשושהעדיפות הראשונה היא קבענו 

 2לחשוש שלא נגיע לאתר או נחזור לסירה 

למים בשתי באופן  שיאפשר לנו לרדת  כות והעמסנו את הציוד לסירהרכאשר סיימנו להכין את המע

  92מטרעד  רוח וישנם גלים שליש קצת  קבוצות בצורה בטוחה יצאנו ממעגן שדות ים כאשר

 
 דר' ישראל ירושלמי מנווט לאתר הצלילה

מטר2  61-69-העומק הממוצע כ2 לאחר חצי שעה הגענו לאתריצאנו עם הסירה ממעגן שדות ים ו

מטר ומיד הבנו שזאת הספינה2  91-כאשר עברנו מעל הספינה ראינו קפיצה די גדולה שמגיעה ל

וגם  2 לאחר מספר דקות ראינו שאנו מתרחקים מהאתרעוגןעליו אנך עשינו שני סיבובים וזרקנו את ה
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 בשבוע הקודם2 המזג האוויר הקשה ביותר שהיה לנו כל השבוע, סה"כ דומה למה שהיה באילת  
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האנך בפעם השנייה אנחנו שוב לא תפוסים אך 2 האנך כנראה לא על האתר חוזרים על זה שוב

   102תיפקד כצולל בטיחותה ומעין ור את העוגן לסירל ירד למים כדי לקשפי !נתפס

לאור ואין בסביבה שום ספינה2 קרקעית הים לאחר כשעה וחצי פיל יוצא החוצה ומספר לנו שהעוגן על 

צוות הראשון הקבענו שחוזרים למעגן ולמחרת בבוקר החשכה המתקרבת וחוסר ההכרות עם המעגן, 

 יבצע קשירה של העוגן לסירה2 

המכלים של המערכות, הכנו "מכלים  חזרנו לשדות ים פיל הכין את המערכת שלו למחר, דחסנו את

לא זרקנו נכון את  (את החשכהסיכום היום לאור ההתרגשות ולחץ הזמן )לקר " והלכנו לישון2רזרביים

 2 11סקנדין סף נזרוק גםקבענו שמחר נזרוק שוב את חבל עוגן ובנו האנך2

113111.33 

ויצאנו לסירה )עדי ואמנון(  בבוקר נפגשנו עם צולל הבטיחות שלנו פאבל פרנקל, עם שני הסקיפרים

 כדי להעמיסה ולצאת לים2

במהלך מאוד חששנו מהרוח שתתגבר , אולם הגלים נמוכים -הים היה נפלא בדומה ליום הקודם 

ולאחר מכן  הנכון סקנדין, עשינו סיבוב לראות אם ירד במקום 2 הגענו לאתר הצלילה, זרקנוהצלילה

)ועמד ממש ליד הסקדין(, ניסנו לזרוק גם את העוגן של הסירה אבל  נתפסהאנך 2 האנךזרקנו את 

 סימנו לצוות הראשון להתכונן לרדת למים2 122היא לא נתפסה, והחלטנו להשאיר את הסירה על מנוע

שלו, אחד קושר השני מגבה מפיל וישראל וכל אחד יש משימה  צוות הראשון יורד למיםהקבענו ש

 ע"י ליין כתום בצורה קבועה למים ומסמן  לרדתצוות השני מתכונן  חבל העוגן עם סיום חיבורומצלם2 

)בחלקה הגבוה(, כך שבמקרה חרום מכל מקום על הסירה  הספינההשדרה המרכזית של את וחצים 

 2ד שהוא פוגש את החוט הכתום ויש לא את הנתיב חזרה לסירהכל שיש לצולל לעשות הוא לעלות ע

2 נפגשנו עם ישראל ופיל ומעיין ירדנו גם פלביואחר כך דקות  .4 -כובערך צוות הראשון ירד למים ה

ומה שנדרש ( bridge-במרכזה )ליד הבהעמקה הסבירו לנו שהם קשרו את החבל העוגן לגוף הספינה 

צילומים בך י2 מעיין לקח את המצלמה מישראל להמשהירכתיים או לחרטוםסמן את הספינה לכוון ל

 וירדנו2 

 
 פיל קושר את האנך לגוף הספינה
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 2 הרדודות הדקומפרסיה לתחנות הגיע כאשר מלמעלה ויאחר עקב 

11
 לקרקע שחודר ומצוף קטן  דק חבל עם חץ בצורתכבדה  משקולתסקנדין הוא אנך "מהיר" שאינו מסוגל להחזיק משקל:  

 מהר, ולאור המצוף הקטן הוא לא נסחף עם הרוח2 ד2 לאור החבל הדק הוא יורהאתר את לסמן כדי( לקרקעית מגיע כאשר
12

 בקצה עוגן שהיה למרות) לאנך שלנו הסירה את לקשור יכולנו לא הטבועה לספינה העוגן חבל את לקשור שנדרשנו מכוון 

 (2מנוע שעות 3-כ) הצוותים שני של הצלילה אורך כל פעילים מנועים עם היה תמיד והסקיפר( שלו
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לפרוס את  והתחלנו לחבל העוגן ןאת הליי נומצאנו את הספינה כאשר החבל העוגן קשור עליה, קשר

 2לכוון הירכתייםהליין מה"גלגלת" 

  
 פלביו קושר את הליין לחבל האנך 

את הקרקעית ובמיוחד את כל ניתן לראות  , ראות טובה מאוד )יותר טובה מאילת!(,הים צלול מאוד

 ניצב לקרקע2ב רהספינה ששוכבת על צידה כאשר הגש פריטי

נראה די קטן לעומת ההגה של ספינה כוון הירכתיים ניתן לבחון במדחף והגה הספינה שבגענו הכש

 , צלל לכוונוהמדחף זיהה אתפלביו  דומה לממס וגם לזילנד2 םכאשר אורכ "בילבייס" ביפו-ה הטבועה

פסל  פלביו!, מה ששני מדחפים לספינה -שיש מדחף נוסףהייתה הרגשה 2 הראותו בברו הראו

 2מכוון שמדובר בספינה די קטנה בשביל שני מדחפים תיאורטית

את הספינה2   ולתעדצלם ל כדי הספינה לאורכה מרכזדרך  העמקנו ועברנונו לחבל העוגן תחזרב

 2 מטרים 61-עומק כה

 
 בחזרה לחבל האנך
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לאורך הספינה ראינו עמודים, קורות מפלדה, הערובה, הדייויטים הגדולים )שנים( שתפקידם להוריד 

 2ההצלה לים במקרה הצורך סירתאת 

  

    

 
 הספינה גדולה מאוד וניתן לבצע חדירות! 
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 .8-התחלנו בעלייתנו2 התחלנו עם תחנות הדקומפרסיה בוהגענו לגשר עלינו לחבל העוגן כאשר 

(2 כבר בתחנות ו זמנית )של המערכת ומחשב הגיבוימטרים כאשר עובדים עם שני מחשבים ב

 מטרים2 8 -ליותר משעה ב שהגיע מאוד הדקומפרסיה ארוכשנו עם פיל וישראל2 ההרדודות נפג

 
 פרסיהדקומהבתחנת המתנה 

ולקח מאתנו את עזרה  הגיע לבדוק אם אנו צריכים צולל הבטיחות-מטרים פאבל .1-בעומק של כ

 המכלים עם גז התחתית והטראוול2

 
 מהצולליםפאבל אוסף מכלים 

התחלנו בחזרתנו למעגן2 חזרנו מוקדם יחסית עם סיום הדקומרסיה עלינו בצורה מבוקרת לספינה 

 לצורך הכנתם למחר2כות למלונית רקבענו שלוקחים את המעו
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בערב קבענו שנפגש במועדון כדי לדבר על מה שראינו ולקבוע מה רוצים לעשות בצלילה מחר2 

ראשונית כל אחד מהצוללים סיפר את "סיפור" הצלילה שלו כדי שנוכל לבנות מתמונות קטנות את 

אחר שסיפרתי שקיים מדחף ולקבל תמונה יותר ברורה על הספינה הטבועה2 ל כתמונה גדולה הפאזל

על המידע שראיתי  בצוותמחלוקות רבות להביא ,הנ"ל שלא בדיוק נמצא באמצע הספינה  ,אחד

יכול להיות במים ומה צריך להיות בהתאם לעדויות הקיימות לנו מהמחקר שעשינו והתחלנו לצייר מה 

במשך השנה2

 התרשמות ראשונית לא נכונה, מהתיאורים של היום הראשון

לא ראינו חיבור נה הטבועה לא יכולה להיות "הממס"! דקות של שיחות קבענו שהספי .1לאחר  כבר

 בין פלטות ע"י ניטים ובנוסף ראינו עמודונים בחלק הירכתיים שלא קיים בממס2

י נשישנם שחשב קטן נראה לו המדחף שמכיוון 2 כיוון את המדחף ובהמשכו ההגה הראפלביו 

לנו שבדרך כלל לספינות מהירות וגדולות יותר ישנם שני מדחפים, אך  הסבירמדחפים לספינה2 פיל 

 ההגה נמצא בין המדחפים ואין הגה לכל מדחף בנפרד2 

 קבענו שמחר פיל יבצע צילום של המדחף/ים כדי לאמת את הסיפור שלי2

 מכלים עבור מחר והלכנו לישון מכוון שהינו מאוד עייפים2יצאנו לדחוס את ה
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יותר רגוע מאתמול )פחות מערכות ויצאנו לים בדקנו את הנפגשנו עם פאבל,  בבוקר, מוקדם קמנו

 2 רוח (

תכונן התחיל להראשון ה צוותהלחבל העוגן ותוך חצי שעה הגענו לאתר הצלילה קשרנו את הסירה 

הצלילות של היום הזה הוקדשו לזיהוי רכיבים עיקריים )תרנים, פעמונים, רכיבי מבנה( לצלילה2 

ראשית צוות הראשון הוישראל2 קבענו ש פלביו -צוות הראשון יהיה פיל ומעיין וצוות השניהקבענו ש

, ואז שני הצוותים כתום לכוון החרטוםהליין ראשית ימשיך את הני שוות ההו, יצלם את הירכתיים

היצרן זאת שלמרות  GOPRO2שלו  13החדשה 2 פיל ירד למים עם המצלמהכו למשימה הראשיתימשי

 מטר2 ירדו למים ונעלמו בעומק2  .8לעומקים של עד רק המארז מבטיח את 
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 באילת לראשונה ל ידוע נבדקה 
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 פיל מעמיק

2 בדרך פוגשים את מעיין ופיל2 וישראל מתכוננים לצלילה, עולים על חליפות ויורדים למצולות פלביו

תחיל לספר לי שראה את המדחף כפי שהסברתי לו המאוד מאושר, עצרתי לרגע ורואה את פיל 

שראה מדחף אחד עם הגה אחד  ,תת הסימנים עם דיבור מגמגם באנגלימראה לי בשפאתמול ו

 במרכז הספינה2 ונמצא 

לא ברור עם מדובר במדחף מקורי -להבים 4מדחף 
14

 

געתי למטה התחלתי לפרוס את הליין הכתום עם חיוך על הפנים המשכנו עם ישראל לעומק2 כאשר ה

 לכיוון החרטום2
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 הוחלף המדחף המלחמה במהלך תחזוקה שלצורכי יתכן(, לברנקלס עמיד) מברונזה למדחף מצפים היינו הבניה תאריך שלפי מכיוון 

 2לברזל( לתחמושת הופנו הנחושת סגסוגות כל במלחמה)
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מיד הגענו לחרטום ולהפתעתי הגדולה "לא היה חרטום"2 מה שאמור להיות חרטום נראה כמו פרח 

2 זה יכול חרטום הספינה ירדה למצולות מהר מאודטורפדו פגע בשכנראה הפתוח2 מייד הבנתי 

הדבר כאשר ספינה יורדת למצולות 2 מגוף הספינה הערובה לא התנתקאת התופעה שה להסביר

אותה  בה מכוון שהיא בנויה מפח דק מאוד ומה שמחזיקנעלם מספינה הינה הערומתנתק והראשון 

 למקומה מספר כבלים מחוזקים )אין לה ערך קונסטרוקטיבי(2

מבנה הבחזרתנו הסתכלנו על ולקשור את הליין וחזרנו לראות את המדחף ואת הירכתיים  יסיימת

וגשר הספינה כדי למצוא נקודות ואסימילציות ברורות בין הספינה הטבועה לבין התמונה של זילנד 

מצאת אצלנו )את ממס פסלנו!( הגעתי לירכתיים וראינו בצורה ברורה מאוד את המדחף ואת הגה2 נש

יהינו שם או ניסינו לזהות כיתוב על הירכתיים, אך בגלל כמות האלמוגים וספוגיות על הספינה לא ז

 ..1אותיות בולטות2 החלטנו לחזור חזרה ולעלות2 התחלנו לעלות כאשר זמן לסיום הצלילה מעל 

שמוריד לנו את זמני  124חלקי של  ץמטר עברנו ללח .0-כ2 בעומק של דקומפרסיהדקות 

 הדקומפרסיה2 

 
 .נוחה, מה שלא שיגרתי בים התיכון ועשינו דקומפרסיה בצורה די מטרים הזרם מאוד חלש, גלים גבוהים 6בתחנה של 

    
 הראות מדהימה



 לצלול באתר הטוב ביותר בישראל, אזור עתלית, ישראל

 

ים התיכון -ישראל ,מיפוי ספינות טבועות   13 

בחזרה למעגן כאשר התפתחה שיחה רצינית על מה שראינו וכבר ידענו מה אנו זרנו עלינו לספינה וח

פעילות היומית2 לאחר ההולכים לעשות מחר2 במעגן סידרנו את המערכות וחזרנו למלונית להמשך 

של  בצע בדיקותי לישראל ופלביו של לחדר המנועים וצוות ת הערב סיכמו שמחר פיל יכנס לבדחארו

 גשר והפעמונים שחייבים להיות על התרנים2 ה על דופן הספינהעם שם  לוחצאות מהי
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 לארוחת בוקר וראינו שהים פלטה ללא גלים2 שמחנו מאוד שיהיה ים טוב ..:9-יצאנו בבוקר כבר ב

צוות הראשון יורד האותם ויצאנו לים2 קיצרנו את חבל העוגן ו2 הרכבנו את המערכות, בדקנו ללא רוח

דקות וקבענו עם פאבל להגיע לקחת את המכלים  .1-צוות השני יורד גם הוא אחרי כהלמים2 

  בתחנות האחרונות2

, אך לאחר זמן קצר של עבודת ניקוי בולטת בדופן הגשר הטלפ נולגשר, מצא פלביו וישראל הגיעו

כדי למוצא את הפעמון  התורן הקדמיצללנו לאורך ו הלוח ניקויאת  שחיפשנו2 עזבנוהבנו שזה לא מה 

ללא הצלחה2  וגם שםמצאנו כלום, עברנו על ערמת פלדות בכוון החרטום 2 גם שם לא עם שם הספינה

חזרתנו ב והתחלנו בחזרתנו לחבל האנך2י של ם נכנסים לחליפה היבשהבשלב מסוים הרגשתי שמי

אותו אתנו2 התחלנו בעלייתנו כאשר מתחיל להיות  "לקח"וס גדול שנתפס על שרק וישראל מוצא לוק

מטרים  .1-די קריר בחליפה2 תחנות הדקומפרסיה נוחות מאוד2 אין זרם וללא גלים, ראות של יותר מ

 מה יכולנו לבקש עוד2 

 
 מטר עומק 12-מטר תמונה שצולמה מ 21דקומפרסיה המעיין בתחנת 

עבור הצלילה של יום חמישי ורוני שדה ספר אתרי צלילה שקיבלתי מאורי אקרמן בחזרתנו חיפשנו מ

ולנקות את הדג הגדול2 הצטרפו אלינו טלי ויוסי הוניג יצאו לקניות  וישראל פלביוכאשר הגענו בבוקר2 

 טעימה מאוד2ארוחה את לוקוס2 וצלינו 
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לא יצאנו לצלול בבוקר בידיעה שהסופה מתחילה וצריכים לחזור למרכז הארץ עם הספינה2 העמסנו 

 עם רכב מלא בציוד2במקביל  פלביואת הסירה ופיל, ישראל ומעיין יצוא לדרך ו
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 לסיכום

 2שבוע מדהים עם פרופילי צלילה ולוגיסטיקה שלא נתקלנו בהן בעבר בישראל

 

 פינה שנמצא בעומקלס סקיצה ראשונית בניית 
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 אתגרים אין סופיים ואפשר להגיד בפה מלא ש:

האתר הצלילה הטוב ביותר באמת זה 

 שקיים כיום בישראל

 מה ההמשך? 

 י אופציות:תלמצוא את הזהות הספינה שנמצאת בעומק כאשר קיימות ש

 ספינה הטבועה לבין התמונה שקיימתהבין  מיוןידקיים  פלביו שלדעת SS Zealand-ה 12

 ברשותנו

 הקופך מאותה ת, אנה אחרתיספ 12

קיימת סירה לצלילות משדות ים בדומה לטייפון  -לצלול ולצלם את הספינה גם מבחוץ וגם מבפנים

 )קצת יותר קטנה(, קיים חבל עוגן וסימון לאורך הספינה2 מה שצריך להתארגן ולצלול2

IWT - Israel Wreck Team 

 רובורוסאו -מערכת צלילה  -פיל שורט 

 רובורוסאו -מערכת צלילה -ישראל ירושלמי 

 סנטינל -מערכת צלילה  -הוניגמעיין  

 אינספיריישן -מערכת צלילה  -ורגה ופלבי 

 OCמערכת  -צולל בטיחות -פאבל פרנקל 



 לצלול באתר הטוב ביותר בישראל, אזור עתלית, ישראל
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 הצוות

 תודות:

על העזרה לקבל מיקום, סריקות של קרקעית הים ונקודות  "יפוא-ים" ראשון לרוני שדה

 של ספינות טבועות2

לקיבוץ תודה  2ההסברים על ביולוגיה במעמקי היםוכוונה, מידע הי צדוק על העזרה, המתודה לר

צוות עד לשעות הקטנות של בקשות הכל הוף הפעולה ומענה מידי לשדות ים על האירוח החם, שית

 הלילה2

 2והאירוח באילת סיאם על העזרה בהכנת תערובות הגזים בזמנים קצרים-דיפמועדון צלילה 

 

 ומעיין הוניג, פלביו ורגה -הביכת

 1.11ינואר  31 -1עדכון 


