
לזכר נעדרי מטוס מוסקיטו של חיל האוויר שאבד בים

1953בשביעי לאוגוסט  

אהוד גלילי



יום שישי השחור של חיל האוויר

בטיסת אימונים מעל הים109של טייסת 113נעלם מטוס מוסקיטו 1953בשישי לאוגוסט 

מטוסם של אליעזר רייזנר ועודד כץ יצא לחיפוש אחר הנעדרים ביום שלמחרת

פגע מטוסם של רייזנר וכץ בים והתרסק, בעת טיסת הסיור בגבה נמוך

צוות המטוס נעדר. כנף המטוס נמשתה על ידי ספינה של חיל הים

גילה הדייג אדם קוצר את מנועי המטוס על קרקעית הים בראש הכרמל בעומק  1984בשנת 

מטר30

1999-1998ערכה רשות העתיקות  בשנים , לבקשת היחידה לאיתור נעדרים של חיל האוויר

ימית-מבצע חיפושים שהתבצע בשיטות המקובלות בארכיאולוגיה תת

ובחפירה תת ימית  , לאחר שנתיים של חיפושים התגלו מצנח ומספר חפצים של אנשי הצוות

שנערכה במקום נמצאו שרידי אדם שזוהו כשייכים לצוות המטוס

ארבעים ושמונה שנים לאחר היעדרם הובאו אנשי הצוות למנוחת עולמים בבית הקברות  

במבנה חסר, את הטכס הצבאי ליווה מטס של שלושה מטוסי קרב, הצבאי בקריית שאול

שישים ושבע שנים לאחר האירוע הותקנה אנדרטה  , 2020לדצמבר 12בתאריך : מה חדש

ימית לזכר הצוות ליד מנועי המטוס-תת



נווט-ל"סגן יהודה כץ זטייס-ל "סגן אליעזר רייזנר ז



,רייזנר וכץ ליד מטוסם

109מטייסת 112מטוס 
(צילום באדיבות יובל רייזנר)



ספינת חיל הים מושה את  

כנף המטוס לאחר  

ההתרסקות

1953אוגוסט 

לא התגלו שרידים  

נוספים
( צילום יצחק הראל)



מפרט טכני של חלקי המטוס מתוך קטלוג חיל האוויר המלכותי



(צילום אהוד גלילי-1984)הדייג אדם קוצר ליד צמד מנועי  המטוס באתר ההתרסקות 



אחד התותחים של המטוס באתר ההתרסקות
(צילום אהוד גלילי)

מעגן  -התותח שנמשה לצורך זיהוי המטוס

(צילום אהוד גלילי)1984הדייג קישון 



(צילום יוסף גלילי)ניקוי התותח של המטוס וחשיפת המספר הסידורי 



התאריך שהיה מוטבע על המצבר אישר  את זהות המטוס-אחד המצברים של המטוס שהתגלו 
(צילום יוסף גלילי)



(צילום יוסף גלילי)לוח השעונים של המטוס שהתגלה באתר ההתרסקות 



( צילום יוסף גלילי)שרידי המצנח שהתגלה 



(צילום יוסף גלילי)האבזם מרכזי ואבזמי הרתמה של המצנח 



(צילום אהוד גלילי)גילוי האקדח באמצעות מגלה מתכות 



(צילומים יוסף גלילי)האקדח והאבזם המרכזי של המצנח 



משקפי הטייס שנמצאו ליד  

(צילום יוסף גלילי)המצנח 



המוסקיטווכץ ליד מטוס רייזנר



ימית-מערכת לחפירה תת



שקים עם חומר שנשאב מועלים לספינההצפת שקים עם החומר שנשאב מהאתר



הובאו רייזנר וכץ לקבורה בקריית שאול בקבר אחים, (שנים לאחר היעדרות המטוס48)2001בשנת 

מטס חסר של מטוסי קרב הצדיע לנופלים



(צילום מאיר ברעם)תצוגה של ממצאים ממטוס המוסקיטו במוזיאון חיל האוויר 





2020

אתר התרסקות 

המוסקיטו 

בעמוד ענן





2020דצמבר 

התקנת אנדרטה לזכר הנופלים











צלילה להנחת

בסיס האנדרטה







המוסקיטולאתר וירטהייםוכץ מפליגות עם נדב רייזנרמשפחות 





התקנת לוח הזיכרון והנחת זר פרחים 







מנועי המטוס-שהגיע מים סוף תוהה מה פשר הפעילות ליד ביתו( דג הזהרון)הדייר החדש 



צילום איתמר גרינברג: הנחת זר על מנועי המטוס





:תודות לחברים שתרמו ופעלו בהתנדבות

חיים  , איתמר גרינברג, דני מוסקוביץ, איזק אוגלובלין, אורי טסל, אופק גלילי: צוללים

אהוד גלילי, יעקב שרביט', אלכס יעקובוביץ, מאיר ברעם, יגאל שץ, אדם קוצר, סלעי

.מפעל שרפרמן מתכות-יניב דמסקי, דויד דמסקי: תורמי שלט ההנצחה

ולסקי'אורי מצ: הכנת בסיס הבטון לאנדרטה

אלכס שחאדה, עדנן שחאדה: ספינת דייג חיפה

מפעל אחים וירטהיים-ריף וירטהיים, נדב וירטהיים: ספינת מפרש קאראקאיה
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תודה


