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לי הישוא י נצ ביותו התשה [לגיעה
ק״מ 25 ממותק - התראה ללא י אה

 באמ־ אבל האודה. מאחורי ויחלוף ך,
 ישר ופנה — כיוונו את שינה מעופו

 שעליהם הראדאר, גלי המשחתת. לב
 הביות״ ״ראש את כיוונו שיגורו, מרגע כב;

מטרתו. אל שלו
.2 מספר בדוד פגע הוא

 בחדר השני הטיל פגע וחצי דקה כעבור
המכונות.
•17.26 היתד, השעה

★ ★ ★
להבות אש, גרוז, אור

 מכה ספגה אילת חיל־הים וניית ■■
עדיין. מתה לא היא אבל — קטלנית

מעמקיה. עד נפצעה רק היא
 הוא אלה בטילים ראש־חץ כל של משקלו

 ה־ שני חומר־נפץ. הוא טון חצי מזה טון.
 המכונות באונייה. שמות עשו מיטענים

 — לנוע כוח בלי נותרה והאונייה נהרסו,
 פנימה, חודרים החלו מים חשמל. ובלי

הת האונייה בבטן המרוסקת. לדופן מבעד
 נלכדו חדר־המכונות ואנשי — אש לקחה

בוערת. בתופת
הפקו את ״שמענו המכונאים: אחד סיפר

 אותה העביר הרמקול לעמדות־קרב. דה
 הספקתי לא אבל המכונות. לרעש מעל

האו עצומה. מכה הרגשתי הרבה. לחשוב
 חשבתי: המים. בתוך התרוממה פשוט נייה

 יקרה אם באונייה, מחורבן הכי המקום זה
משהו.

 רציתי חם. היה הברזל להבות. ״ראיתי
מחזיק שאני ראיתי יכולתי. לא — לצעוק

 חדר־המכונות. של האחורי בחלק הסולם, את
 — איך יודע לא אני חדר־הצירים. ליד

למעלה. עליתי אבל
האחו הטורפדו כן ליד לסיפון, ״הגעתי

 שהסתכלתי זוכר אני האונייה. במרכז רי,
 אור רק ראיתי חדר־המכונות. אל — למטה
ש עד זוכר, איני יותר להבות. אש. גדול.

בים.״ רפסודה על עצמי את מצאתי
★ ★ ★

הלהבות כין פצועים
ב בדיוק היתד. הראשונה ■*פגיעה

 החלל אל פרץ הקיטור האונייה. מרכז | ו
 המישמ־ אנשי ולארבעת — הרמטית הסגור

 סיכוי של צל היה לא 2 מספר בדוד רת
משם, להיחלץ

 שינו הפרוצים, התאים את שמילאו המים,
 החלה היא המשחתת. של שיודי־המישקל את

ש בירכתיה, הסיפון ואחורה. שמאלה, נוטה
 נשטף המים, פני מעל מטרים כשני גובהו
הים. בגלי עתה

ה חשמל. מחוסר פעלו, לא הרמקולים
ה מגשר זורמים החלו והדיווחים פקודות

 רצים לצינורות־הדיבור. מבעד ואליו פיקוד
 שאי־אפשר האונייה לחלקי הגיעו מיוחדים

איתם. להתקשר היה
ה על להשתלט היתד, הראשונה המשימה

 קשות משימות שתי בפצועים. ולטפל נזק,
ביותר.

 מה — תיאורטי באופן — ידעו הקצינים
אני את מארגנים החלו הם לעשות. עליהם

 ה־ מחוג לגמרי. נקי היה הרדאר סך ■*
 בלתי־ סיבובית בתנועה אותו שטף אור
 מסביב הים דבר. להעלות מבלי פוסקת,

וריק. — שקט היה
חרטו את היפנתה אילת חיל־הים אוניית

 שלה, ה״קו״ לקצה הגיעה היא דרומה. מה
סיני. חוף לאורך

הצהריים, אחרי חמש בערך היתד, השעה
 ותסתיים שעות כמה עוד שבת. יום של

המשימה.
 חופי לאורך סיור של שיגרתית, משימה

 על לשמור הסתננות, למנוע הצפוניים. סיני
נוכחות. לקבוע וגם החוף,
 השקט הופר לכן קודם אחת פעם רק

כ ביולי, 11ב־ היה זה זה. רגוע במסלול
 טרייה, עדיין היתר, ששת־הימים מלחמת אשר

לקו לגמרי התרגלו לא המצרי הצי ויחידות
נת מצריות טרפדות שתי החדש. ד,תיחום

 טר־ בשתי צה״ל, שבידי החוף מול קלו,
 הסתיים הוא קרב. התפתח ישראליות. פדות

 שנמצאה אילת, אח״י למקום הגיעה כאשר
ה שתי משם. בלבד קילומטרים 15 במרחק

הני אילת ומלחי טובעו, המצריות מרפדות
מ הניצחון אות — מטאטא תורנם על פו

יורדי״הים. אצל ימימה ימים
 היה ולא דבר. שום קרה לא מאז אבל

 יקרה זה בערב דווקא כי להאמין, יסוד כל
משהו.
--------— ואז

★ ★ ★
למטרה טילים שגי

 13 של במרחק פורט-סעיד, ■*כיוון
קילומטרים), 25(כ־ ימיים מיל וחצי

ו — באפלולית מתרומם ירוק אור נראה
רקיטה. ירו המצרים מתרסק.

 אילת אח״י של הרדאר קם שנייה באותה
הכני מן מתמשכים נראו פסים שני לתחייה.

האונייה. לעבר — פורט־סעיד לנמל סה
ל הצוזת כל קרב! לעמדות הצוות ״כל
 רחבי בכל הידהדו הרמקולים קרב!״ עמדות

המשי צופרים צילצלו. פעמונים המשחתת.
החדה. אזעקתם את להשמיע כו

ה כשחרטום ימין, מצד הופיעה הסיבה
 היו החוף. לעבר עדיין מופנה היה אונייה

טילים. שני אלה
הו את הקברניט העביר הפיקוד מגשר
 איש הוא יצחק סגן־אלוף במהירות. ראותיו

ה (הפלוגה מהפלי״ם עוד ותיק, חיל־הים
 היתר, אילת אח״י אבל הפלמ״ח). של ימית

 עליה. פקד שהוא הראשונה הגדולה האונייה
טורפדו. ספינות על פקד כן לפני

 באש פתחו הסיפון שעל מכונות־היריה
 מים־ לשווא. הכבדים. ראשי־החץ שני לעבר

במעופם. המשיכו עני־ההרס
 שהקפיא המחזה את אילת מלחי ראו ואז

תעה כאילו נראה הראשון הטיל דמם. את

 מלחמת פרוץ לפני קצר זמן
צי המצרים פירסמו ששת־הימים,

 ספינות־הטילים של אלה לומים
 לתמד מתחת שלהם. הסובייטיות

 מלחים שני המראה העליונה, נה
 הופיעה לירי, טיל מבינים מצריים

 100 - הקליעה ״דיוק הכותרת:
קילו 27 הוא הטיל טווח אחוזים.״

 ■קילומטרים בשני בלומר, מטרים,
 ״אילת" שטה שבו הטווח מן יותר
 מורכבים הטילים שנפגעה. כעת

 קטנות ספינות על בני-שילוח, על
 דופן. בל על אחד כן - יחסית

 שטח שטילי הראשונה הפעם זו
באימו ולא כקרב הופעלו ים־ים

למטרה. עצמם מנחים הטילים נים.




