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מבצע 'גוון הצליל' – משלחת הצלה של צה"ל לרעידת האדמה במקסיקו1985 ,
אל"ם (בדימוס) דניאל רוזן

רעידת אדמה בעיר מקסיקו סיטי ,בעוצמה של  7.9בסולם ריכטר ,ארעה ב־ 19בספטמבר  ,1985בשעה
 36 .0719שעות לאחר מכן ארעה רעידה נוספת בעוצמה דומה .ברעידות האדמה נפגעו מבנים רבים,
ומעל  400מבנים התמוטטו (כולל מתקן התקשורת המרכזי בעיר) .כ־ 10,000איש נהרגו.
בשבת  21בספטמבר  ,1985פנתה ממשלת מקסיקו לממשלת ישראל ,בבקשה לסיוע באסון הכבד.
המשימה הוטלה על צה"ל.
זו הפעם הראשונה שצה"ל שלח משלחת סיוע והצלה ,לסייע בחילוץ .בראש המשלחת עמד אל"ם
אבנר שמואלביץ ,אז מפקד בה"ד ( 16בסיס ההדרכה של מפקדת קצין חיל ראשי להג"א ולהגמ"ר –
מקחל"ר).
צוות מיוחד לאיתור לכודים ,שכלל שלושה קצינים עם ציוד מתאים ,נשלח מיד למקסיקו בטיסות
אזרחיות ,ונחת במקסיקו סיטי ב־ 22בספטמבר ,בשעה  1200זמן מקומי.
משלחת גדולה יותר שמנתה  25איש ,בעיקר מומחי בנייה ומהנדסים (בשיח המקדים עם
המקסיקנים נמסר כי אין צורך בכוחות רפואה וגם לא בכוחות חילוץ והצלה) ,המריאה ביום א'22 ,
בספטמבר ,בשעה  .1900לאחר נחיתה לתדלוק באיים האזוריים נחתה במקסיקו ב־ 23בספטמבר,
בשעה ( 0600זמן מקומי) ,התארגנה ויצאה לפעולות חילוץ בשעה  .0900המשלחת חילצה  15גוויות
ממבנה מגורים ,וסייעה בחילוץ  40גוויות מסניף בנק .פעולות החילוץ היו מורכבות וכללו חיתוך
והרמת משטחי בטון ,ניתוק קורות כבדות וחפירת בורות גישה.
בנושאי שליטה וקשר ,קחל"ר הנחה כדלקמן" :צוות הקשר וציודו יובא לשגרירות .חייבת להיות
שליטה רצופה משך כל המבצע ,אם בקשר רדיו או קשר פיזי בין כל חלקי המשלחת .חשוב

שהכח ידווח לארץ מהר ככל האפשר על המצב ,מה חסר ומה מסוגלת המשלחת לבצע".
המשלחת הגישה סיוע חשוב לעם המקסיקני ,ובחנה לראשונה ציוד ייעודי ותורת הפעלה.
בסיכום המבצע נרשם" :מאחר והקשר הטלפוני ,בין מקסיקו לשאר המדינות ,נותק ברעידת
האדמה ,קוים קשר רדיו בין המשלחת לבין מקחל"ר ,שהופעל ע"י צוות הקשר מבניין השגרירות
דרך חולית קשר בוושינגטון ומתקני הקשר של מקשר"ר בארץ".
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נספחים:
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•

עדויות אנשי הקשר שהשתתפו במבצע.

•

תמונות וקטעי עיתונות.

לפרטי המבצע :ארכיון המדינה ( ISA-mfa-CSAmericaCaribbean-00116icחצ.)8825/11-
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עדות קצין הקשר של המבצע ,אל"ם (מיל') יוסף אגיב
תל אביב 30 ,ביוני 2021
דני [המראיין ,אל"ם בדימוס דניאל רוזן] :אנחנו מקליטים את יוסי אגיב ,היום  30ביוני  ,2021ואנחנו
יושבים בבית קפה בתל אביב.
יוסי :בוקר טוב ,סיפור לגבי הקשר ברעידת האדמה במקסיקו בשנת  .1985שמי אגיב יוסף .סיימתי
תפקיד בחיל הקשר – סגן קשר"ר ,השתחררתי בשנת  ,1994ועברתי לעבוד בחברת בזק.
יוסי :באותה התקופה הייתי בתפקיד מפקד ענף מפקדים בבה"ד  .7צלצל אלי קשר"ר [תא"ל מוטי

בר־דגן] ואמר שיש רעידת אדמה במקסיקו[ ,צה"ל מוציא לשם משלחת סיוע] ,והוא רוצה שיהיה
מפקד בכיר עם ניסיון ,מאחר שהוא מודאג מהצוותים הצעירים של גדוד 'אמירים' ,שיטוסו עם
המכשירים .לי יש הניסיון של מבצע אנטבה ,ולכן ...הופתעתי לקבל את הטלפון ,משם סידרו לי
דרכון דיפלומטי ,הגעתי לשדה התעופה עם מדים .אני היחידי שהגיע עם מדים ,והגעתי ללא ציוד –
ישר מתרגיל צוערים בבית שמש .כולם הגיעו על בגדים אזרחיים...אמרו לי :אין בעיה ,אנו בדרך
נוחתים בבסיס של חיל האוויר האמריקאי ....נחתנו בבסיס האמריקאי באיים האזוריים ,קניתי
בשק"ם בגדים – מכנסיים ,חולצה ,כל מה שצריך ,משחת שיניים ...משם המראנו למקסיקו .הגענו
למקסיקו לאחר  18שעות טיסה.
לא הספקתי לבדוק את המכשירים ואת הכל מה שיצא ,אך סמכתי שהגיעו בארגזים כל הציוד.

תדריך הרמטכ"ל לפני היציאה היה מוזר ,הרמטכ"ל [רב־אלוף משה לוי] אמר :אין קשר עם מקסיקו,
אנו לא יודעים מה קורה ,לא יודעים שום דבר ,אין נתונים ,לקחנו אהלים ,לקחנו ציוד ,חשבנו שכל
העיר הרוסה .כשהגענו לשם התברר שכמה רחובות הרוסים ...אמנם זה מצב קשה...
הגענו לשטח מייד ,לא היינו צריכים לפרוס אהלים .הקהילה היהודית מיד 'אימצה' אותנו – גם
בקאונטרי קלאב ,גם בבתים .התחלקנו וישנו בבתים שלהם ,ומשם מיד הגעתי לשגרירות על מנת
ליצור קשר לארץ ,כי זה התפקיד החשוב ,למרות שהייתי צריך גם לדאוג לקשר של הכוחות
המסייעים .חילקתי את העבודה לשתיים :קודם כל ,לכוחות המסייעים נתתי מוטורולות עם אזניות,
שיוכלו לכוון את הטרקטור ואת העבודה באתר ,ולאחר מכן נגשתי לבית השגריר ...שכחתי את שמו,
מאוד נחמד[ ...השגריר משה ארד] והתקנתי חד־פס .אבל הבעיה – לא ידעתי את התדר ,איזה תדר
לעלות ,כי יש בעיה של יום ולילה ,שמה [במקסיקו] לילה ,פה [בארץ] יום ,פה יום ,שמה לילה .צריך
למצוא תדר מתאים מאוד .אז אמרו לי :יש מספר חובבים [חובבי רדיו] באזור .הלכתי לבתים שלהם,
הם יצרו קשר עם הארץ ,הצליחו להעביר לי תדר .למרות שהיתה לי טבלת תדרים .הצליחו ליצור
קשר .תיאמנו תדר .הפעלנו את החד־פס ,והצלחנו ליצור קשר ,בערך שעתיים ביום ,לא יותר ,לא
יותר ,וניסינו כל הזמן ,הבעיות של התדרים וההחלפה ,בעיה מאוד קריטית ,כי ההבדל בין לילה ויום
הוא משמעותי מאוד ,ואז עלה לנו הרעיון של לשים ממסר בוושינגטון ,כי בוושינגטון זה אותה שעת
יום.
במקביל ניסינו לסדר אנטנה יותר טובה ,זה לא הלך ,החובבים שלחו אותי לחנות לקנות אנטנה יאגי.

קנינו אותה .הייתה די גדולה ,עלינו על הגג ,הקמנו את האנטנה [על עמוד  6מטר ששימש לאנטנת
טלוויזיה] ,זה שיפר לנו משמעותית את הקליטה,
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דני :לפני היאגי ,עבדתם עם אנטנה אנכית או עם דיפול? [המדובר במקמ"ש ת"ג חד־פס צבאי מק-
 ,106בהספק שידור של  400ואט (שני  4CX350Aבדרגה הסופית) ,עם מתאם אנטנה ידני]
יוסי :עבדנו בתחילה עם דיפול .אחרי שעברנו ליאגי היה שיפור רציני ,חובבי הרדיו שמה עזרו לנו.
מה שמעניין ,לבסוף ביקשו ממני להביא את האנטנה לאתר של חיל הקשר ביהוד ,ואכן – קיפלתי
את האנטנה והבאתי אותה לאתר ביהוד ,והיא עדיין נמצאת שם ,לחובבים.
הלכתי בהמשך לדאוג לצוותים שעובדים בשטח ,בהריסות ,עם המוטורולות ,להטעין את הבטריות,
לבדוק תדרים ,כל הדברים האלה ,מה שנקרא – קשר פנים כוח ,ובמקביל לשגריר ,להתקשר לארץ.
במטכ"ל חיברו לנו מגשר לטלפון ,PTT ,הייתי אומר לאשת השגריר – תגידי 'עבור' ,ואז מעבירים,
תגידי 'עבור' ,וככה השגריר הצליח לדבר עם הארץ.
והביאו לנו כל היום עוגות ,וכל הקהילה היהודית הגיעה לשם בשורות ,והיו מדברים עם הארץ,
והיינו מחייגים להם ,דרך החד־פס ,ובקריה הייתה מחייגת .אבל מה שהיה בעיה ...אני עליתי על
התורן וכיוונתי את האנטנה ידנית לכיוון הארץ ,עד שהטכנאי למטה צעק 'עצור' .מה שמעניין ,למרות
האנטנה ,היינו משיגים קשר [לארץ] רק ארבע שעות ,בגלל היום והלילה ,ועלה הרעיון לוושינגטון,
ואז ,כשהגיע החד־פס לוושינגטון [מקמ"ש  718Tשל תח"ל] ,פתאום היה קשר כל היום .כיוונתי את
האנטנה לכיוון וושינגטון ,והיה קשר כל היום ,כי זה אותו קו אורך .ואז במקום לחייג מהקריה חייגו
מוושינגטון .בשעות שהיה קשר היה בשגרירות תור ארוך של אנשים שרצו לדבר.

דני :לא היה בעיר קשר אחר?
יוסי :אין קשר בכלל ,המרכזיות ,הכל ,הכל טֹוטל נותק .באותה תקופה לא היו לוויינים .מה שקרה,
קודם כל יצרתי את הקשר הזה ,ברגע זה ,שהצלחנו לדבר ברצף ...כל היום היינו מקבלים אוכל
וכיבוד ...כולם רצו לדבר לארץ ,עם המשפחה ,נהיה שמה תור ,ואז ,כשהפסיקה המגבלה של שעות
בודדות ,הרבה יותר אנשים דיברו.
אז עזבתי והלכתי ,אמרתי להם ,בואו נבדוק את המרכזיות ,יצרתי קשר עם הטכנאים של הבזק
המקומי ,ראיתי שהמרכזייה תקינה ,הכל עובד .אז מה התברר? שהכבלים נקרעו .אמרנו להם –
תביאו כבלים ,והתקנו שם טלפונים ,ועשינו שם 'טלפונים ציבוריים' של חיוג חינם עם שולחנות.
עזרתי להם לחבר את הטלפונים ,כי המרכזייה הייתה תקינה ,לא נפגעה .הרשת ,ה־ ,Last Mileהיא
שנפגעה .לא כל העיר נפגעה ,רק אזורים מסוימים .קשר חו"ל היה קשה ,כנראה גם הוא נפגע.
המשכנו ככה לתת שירות ,כעשרה ימים בערך.
כשהיינו שם ,האמריקאים הפציצו את קדאפי בלוב 2 ,ואז הודיעו לנו שלא שולחים מטוס צבאי
להחזירנו ,שנחזור בטיסות אזרחיות .נתנו לנו כרטיסים .אמרו לי :אתה חוזר דרך לוס אנג'לס.
בסדר ,מה אכפת לי? נהיה יומיים בחו"ל...
אני מגיע עם הטיסה ,אזרחית .מגיע לארה"ב .המטוס ממקסיקו לא מגיע לטרמינל ,מגיע לסוף
המסלול ,בודקים במטוס את הוויזות .חצי מטוס מחזירים חזרה .אני מגיע ,הוא [איש ההגירה

האמריקאי] רואה בפספורט :נולד בלוב 00 .מופיע בדרכון – אין תאריך לידה .עצרו אותי .לא רק זה,
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הכוונה למבצע 'רגל עץ' ,תקיפה אווירית ישראלית על מפקדות אש"ף בתוניס ב־ 1באוקטובר  ,1985כתגובה על רצח
שלושה ישראלים על סיפון יכטה בלרנקה ב־ 24בספטמבר.
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שאלו אותי :איך נכנסת למקסיקו? אין ויזה ,אין חותמת? אמרתי לו :נכנסתי עם טיסה צבאית ,לא
חתמו דרכונים .שום דבר .לא עזר .אתה חשוד .שמו אותי בניידת .הכניסו אותי לאיזה אימיגרשן עם
עוד עשרה איש ,כל אחד עם בעיה אחרת .אתה מלוב .אתה סוכן לובי .התחילו לחקור אותי.
אחרי חצי יום של חקירות אמרתי להם :אני קצין בצבא ,הייתי שנתיים קצין בארה"ב ,אמרתי להם
באיזה בסיסים .או־קי ,עד שהגיע הגנרל ,אומר לי :נו ,איך תוכיח? אמרתי לו :צלצל לשגרירות,
ותבדוק .מאשר לטלפן .מצלצל לשגרירות ,אומר ,הלו ,אני סא"ל מחיל הקשר .הפקידה צועקת :יש
מישהו שמכיר סא"ל בשם אגיב יוסף? באותו זמן ,מנחם עינן [האלוף מנחם עינן .אז עמית מחקר
במכון ראנד] היה בשגרירות ,הוא אומר :אגיב היה קצין הקשר של האוגדה שלי ,תני לי אותו בטלפון.

אני מקבל אותו בטלפון ,אומר לי :אגיב ,אני אומר להם שאני לא מכיר אותך ,אם אתה לא בא לבקר
אותי אצלי בבית .אמרתי לו :בסדר ,אבוא אליך ,אל תדאג .דיבר עם הגנרל האמריקאי ,נתן לי אישור
לשחרור ,הגעתי למנחם הבייתה ,הלכנו למסעדה ,זה היה יוצא מהכלל.
דני :מי היו יתר חברי הצוות?
יוסי :היה אלחוטן [של גדוד 'אמירים'] שחתום על הציוד [סמ"ר רם כהן ,חובב רדיו באות
הקריאה  ]4X1XIואיזה מהנדס ממקשר"ר ,סרן יאיר יצחקי [חובב רדיו ,באות הקריאה .]4Z4UH
הוא סידר לי את התדרים .זה היה רעיון טוב של מוטי בר־דגן ,שיהיה מפקד מנוסה ,כי היו לא רק
בעיות קשר לארץ ,גם בעיות ארגון של הצוותים .הצוותים עבדו [ 24שעות ביממה] ,יוצא מן הכלל.

היינו היחידים עם קשר למפעיל טרקטור .האחרים צעקו ,דגלים ,והוא בינתיים מפיל את הקיר.
אצלנו אומרים לו :קח שמאלה ,קח ימינה ,בזהירות ..שמה הוצאנו בין ההריסות ילדה חיה...
מה המשמעות? אם אין לך קשר ,אתה בלחץ אימים .אתה לא יודע מה קורה ,ברגע שאין לך קשר אין
לך ביטחון .אתה לא יודע מה קורה .המשפחות רק רוצות להודיע ליקיריהן ...היום קשר זה
טריוויאלי ,לכל אחד יש סלולר ,ומתקשר .אך בזמנו ,ליצור קשר זו הייתה בעיה רצינית מאוד ,קשה
מאוד ,שמחייבת עבודה פיזית ,ידע טכני ,כושר אלתור ,חיבור אנטנות ,מצברים ומטען ,מגשרים
למצברים ..כל הדברים האלה ,היום לא מוכר ,אך בזמנו ,כושר האלתור היה יוצא מן הכלל.
בסך הכל ,זו היה חוויה ,לאחר מכן גם עשו לנו מסיבה בשגרירות בארץ וקיבלנו תעודה מנשיא
מקסיקו ,זה היה מאוד מרגש.
דני :המשך ,אחרי קפה.
יוסי :עכשיו אני מבין ממך ,שהבעיה [של הקשר לארץ] היא מרחק .לי הסבירו המהנדסים שהבעיה
של גלי רקיע ,האטמוספירה והיונוספירה .למה? כי פה יום ושם לילה ,פה לילה ושם יום ,ולכן הצלחנו
ליצור קשר רק במשך שעתיים־שלוש ,שמשהו היה מאוזן ברקיע ,כי ביום פה ובלילה שם לא הצלחנו
ליצור קשר ,אך היו זמנים שזה הסתדר ,ואז הצלחנו להקים קשר .לוושינגטון היה קשר רציף בלי
בעיות.
האנשים שדיברו לא אמרו 'עבור' ,והייתי צריך ללחוץ על ה־ PTTכל הזמן .שמעו טוב .דיברו שיחות
קצרות :אין ברירה ..כי היו הרבה אנשים בתור.
דני :חובבי הרדיו לא יכלו לתת קשר ישיר לקהילה?
4

יוסי :הקהילה לא הגיעה לחובבים .אני הגעתי לחובבים ,זה סיפור .להגיע ,הוא גר באיזו עלייה,
להיכנס לדירה ,בתוך המטבח ...ביום הראשון הייתי שמה .אין את הנוחיות כמו בשגרירות ,עם חדר
המתנה מסודר ,יש מקום לשבת ,אנשים יודעים את כתובת השגרירות .הקהילה היהודית לא ידעה
שיש חובבים.
דני :מי היו החובבים?
יוסי :החובבים היו חלק יהודים וחלק גויים .היהודים חיברו אותי עם האחרים .הם נתנו לי את
הסיגנל הראשון :למצוא את התדר ,כי ברשימת התדרים שקיבלתי בארץ ,לא הצלחנו להקים קשר.
ברגע שהם יצרו לנו את הקשר הראשון ,הצלחנו להקים קשר.
למעשה התייצבנו ברגע שהיה ממסר בוושינגטון .זה פתר את כל הבעיות .היה קשר רציף .זה היה
לאחר כיומיים .אז עזבתי את השגרירות והתמקדתי יותר בקשר עם הצוותים בשטח ,שזה קשר חשוב
מאוד ,עם המפעיל טרקטור ,עם אזניות .המקומיים עבדו עם דגלים ,גרמו נזקים ,הפילו עמודים.
לפעמים על אחד שצריך לחלץ הפילו עליו אבן ...ואצלנו ממש עבדו יפה מאוד עם ציוד מצוין.
מבחינת אלתורים ,זה האנטנה והמצברים .היה קשה לחזק את האנטנה על הגג .עליתי אישית ,על
עמוד [תורן] של הטלוויזיה .הוספתי לו חיזוקים ,שיהיה יותר חזק .למזלנו היה מזג אוויר טוב.
אמרתי :נביא את האנטנה ליהוד ,נשים אותה בתחנת החובבים באתר ,והתקינו אותה שם.
היום ,הסלולר והלוויין עשו מהפכה טוטלית ,אך אז ,בזמנו ,היה קשר מכתבים ...אבל חוסר קשר
מנתק אותך מהמציאות .גם אנחנו ,הלכנו שמה עם אוהלים ,מנות קרב ,קומנדקרים ..מי היה צריך
להביא את זה בכלל? כי לא ידענו מה ,אמרו :אסון ,לא היה קשר ,מה אתם צריכים ,אז ,כל המנות
קרב ,כל האוהלים ,כל הציוד ,היה מיותר ...חוסר ידע ,חוסר נתונים ,מביא אותך לכך שאינך יודע
מה לעשות .יצירת קשר זה דבר מאוד חשוב.
גם למשפחות :שקט נפשי ,שלווה ,הייתי אומר להם :חברה ,תגידו שלום ,תודה ,ותמשיכו ,הבא בתור
מחכה ..זה נתן קשר מאוד טוב עם הקהילה היהודית.
מבחינה טכנית :בניין שקורס תחתיו ,קשה מאוד למצוא ניצולים .בניין שנופל על צידו ,אז מוציאים
את רוב הניצולים .המהנדס שהיה עמנו היה אומר :הבניין הזה ,זה בעיה ,כי הוא קרס תחתיו .אם
הוא נופל על הצד ,המצב אחר.
עדות סרן יאיר יצחקי ,קצין קשר שהשתתף במבצע ,התכתבות דוא"ל 30 ,יוני 2021
יאיר :הייתי קצין צעיר [סרן] בענף מ.ק[ .ענף טכני מערכות קשר במפקדת קצין קשר ואלקטרוניקה
ראשי] אחרי קדנציה כקצין טכני בגדוד .אתה [אל"ם דני רוזן ,אז עוזר טכני לקשר"ר] התקשרת אלי
הביתה ב־ 2בלילה ושאלת" :איך המורס שלך?" [יאיר הוא חובב רדיו ,באות הקריאה ,]4Z4UH
וכשאמרתי ש"עדיין סביר" ,נתת לי  15דקות להתארגן והגעת לקחת אותי לקריה....
למיטב זכרוני ,היינו שלושה אנשי קשר :מג"ד קשר [יוסי אגיב] ,אלחוטן [סמ"ר רם כהן]4X1XI ,
מגדוד 'אמירים' ואני.
הטיסה הייתה במטוס  707של חיל האוויר שיצא מבסיס חיל האוויר בשדה התעופה לוד .על המטוס
העלו שני קומנדקרים שלדעתי נשארו במקסיקו (כי חזרנו בטיסות אזרחיות) .לפני הטיסה דאגו לתת
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לנו שוברים משולמים של 'מס נסיעות' –  200שקל? – מוציאים כסף מכיס ימין (משרד הביטחון)
ומעבירים לכיס שמאל (משרד האוצר) .בדרך נחתנו בבסיס האמריקאי באיים האזוריים ,בשעת לילה
מאוד מאוחרת .השק"ם האמריקאי הדהים את כולנו .ממש לפני הנחיתה פקחי ההעמסה שטסו
איתנו הגישו לנו סנדוויצ'ים ,ואמרו 'לכו תדעו מתי תאכלו משהו בפעם הבאה'.
התחלנו ניסיונות תקשורת ת"ג עם דיפול על הגג ,אבל המק־ 106עם ה־( 200או  )400ואט שלו לא
הספיקו [הטווח מתל אביב למקסיקו סיטי הוא  12,500ק"מ; שנת  1985הייתה שנת שפל בפעילות
כתמי השמש (השנה האחרונה של מחזור כתמי השמש ה־ ,)21ותנאי התפשטות גלי הרדיו
ביונוספירה באותה עת היו גרועים] ,למרות שאני יכולתי לשמוע את תחנת המטכ"ל משדרת ,אבל
מטכ"ל לא שמעו אותי – קרוב לוודאי בגלל הפרשי ההספק וחוסר הניסיון בארץ.
במקביל – הקמנו את אנטנת היאגי בשגרירות .איש התחזוקה המקומי העלה אותה על העמוד ,בעוד
קרובי משפחה שלו היו תחת ההריסות!
בו בזמן נוצר קשר עם שמעון קושניר – חובב רדיו יהודי מקומי דובר עברית ] [XE1GGUאשר עלה
ארצה אחרי כמה שנים .קפצנו אליו ,ובעזרת המשדר שלו בהספק  1,000ואט נוצר קשר אמין עם
הארץ .מאוד יתכן שההספק שלו היה הרבה יותר מ־ 1,000ואט ,כי הפיקוח המקומי היה רופף.
לימים הסתבר שלשמעון קושניר היו קרובי משפחה בארץ ,שגרו בבניין שאני גרתי בו.
הקשר היה בעיקר עם אבא שלי [חובב הרדיו יענקלה יצחקי ]4X1AH ,שבעזרת מגשר טלפון
 Phone Patchהעביר דרישות שלום ,אבל גם עם חובבים נוספים שכנראה איישו עמדות אלחוטן
במטכ"ל.
עדות סמל דיקו גולדשטיין ,אלחוטן מילואים בגדוד 'צמרת' שהשתתף במבצע 3 ,באוגוסט 2021
דיקו [חובב רדיו ,באות הקריאה  :]4X1UHבשתיים בוקר קיבלתי טלפון מהמג"ד [סא"ל דורי
ברקל ,מפקד גדוד 'צמרת'] ,שאגיע מיד לגדוד .הייתי הראשון שהגעתי .הסבירו לי פחות או יותר
מה קרה .ואז ישר התיישבתי בעמדה שמה [חדר אלחוט בקריה] .הייתי שם עשרה ימים .הביאו לי
עוד חובבי רדיו [התחנה בקריה עבדה על תדרי חובבים ,ולכן הביאו חיילים חובבי רדיו כדי

להפעילה] .בין החובבים היה גם רונן פינצ'וק ,4Z4ZQ ,אז חייל ביחידת לוחמה אלקטרונית ...היה
לי קשר ישיר [אלחוט ,ת"ג ,חד־ פס] עם חובבי רדיו במקסיקו ,ביניהם שמעון קושניר ,ועם חובבי
רדיו בוושינגטון K3STM ,ו־ ....K3JWוהם העבירו כל הזמן הודעות [דרישות שלום למשפחות עם
קרובים במקסיקו] ...אחרי כמה ימים נעזרנו בפקסימילה אזרחית של חברת 'אביק' להעברת הודעות
של אזרחים לוושינגטון ,כדי שיגיעו [משם] למקסיקו ...גדוד 'צמרת' העניק את כל הסיוע ...אנחנו
העברנו  25,000הודעות [זה בנוסף להודעות שעברו דרך המשלחת בוושינגטון ודרך חובבי רדיו
אחרים] .אחרי עשרה ימים השתחררתי ,ונתנו לי מתנה – כמה ימי מנוחה בבית קיי [אז – מתקן
הבראה צבאי בנהרייה]....

תומלל בידי אל"ם בדימוס דניאל רוזן
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סוף

הקלטות הראיונות שמורות בארכיון העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

לסיפורו האישי של יוסף אגיב באתר העמותה:
https://www.amutakesher.org.il/?pg=GetFile&CategoryID=391&ArticleID=719&ID=560
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תמונות וקטעי עיתונות

מפקד המשלחת (בקסדה צהובה) במהלך חילוץ .צילום :דובר צה"ל

מחלצים מקומיים לצד חיילי צה"ל במקסיקו סיטי.
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צילוםMoises Castillo/AP :

חיילי צה"ל באתר חילוץ (מקור לא ידוע)
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מעריב ,יום א' 22 ,בספטמבר 1985
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מעריב ,יום ב' 23 ,בספטמבר 1985
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מעריב ,יום ה' 26 ,בספטמבר 1985
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מעריב ,יום ו' 4 ,אוקטובר 1985
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הגל ,בטאון אגודת חובבי הרדיו בישראל ,דצמבר 1985
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AP NEWS
Five Days After Quake Phone Circuits From Mexico Still Extremely Limited
With AM-Mexico
BILL MCCLOSKEYSeptember 25, 1985
Five Days After Quake Phone Circuits From Mexico Still Extremely Limited With AM-Mexico
Quake, Bjt
WASHINGTON (AP) _ American Telephone & Telegraph Co. said Tuesday it had opened four
international telephone circuits to Mexico City, including one for the American Red Cross in
Washington to coordinate emergency messages.
The circuits are the first international commercial service for the area since it was struck by a
devastating earthquake last week.
Rich Wetmore, district manager at AT&T’s network operations center at Bedminster, N.J., said
a special operator bank was switching calls from an office in Houston.
He said it was possible that by the end of the week some direct-dial calls to Mexico City would
be possible, although operators would be used to prioritize calls until enough circuits were
operating to allow all calls to go through.
Red Cross spokesman Brian Ruberry said that because of the time involved in making even a
single call on the special circuit, ″We are using the line right now for emergency services, such
as requests from the Mexican Red Cross as to what kind of surgical supplies are needed.″
He said the Red Cross was not yet prepared to relay requests for checks on the welfare of
individuals.
Meanwhile, many messages from Mexicans who survived the earthquake to family members
overseas were being transmitted by ham radio. Some were being relayed by airline personnel.
International telephone traffic to the Mexican capital was cut off when the powerful
earthquake and related power surges destroyed the downtown Mexico City international
telephone switching office and its computerized equipment last Thursday morning.
Neighborhoods in Mexico City and other earthquake-damaged communities still had local
telephone service in many cases, but residents could not make international calls because of
the destruction of the international switch.
″To the best of our knowledge, general telephone service witin the city is relatively good,″
AT&T’s Wetmore said. He has been in touch with his Mexican counterparts through the State
Department.
″As they bring the damaged portions back into service, sometimes they have difficulty keeping
them in service,″ he said. He added that his information is that many of the recurring
problems are power-related and are caused by planned outages controlled by Mexico’s power
engineers as they work on restoring the nation’s electrical system.
Wetmore said the circuits established on Tuesday were being used only for emergencies. He
said the Houston Emergency Center was routing calls through Guadalajara, Puebla and Celaya.
″Primarily it is serving State Deptartment traffic to allow them to communicate directly with
the U.S. Embassy,″ Wetmore said. ″Additionally, we are extending this capability to foreign
governments to allow them to communicate via the United States with their embassies.″ Under
normal conditions, direct connections from other countries would be possible without routing
through the United States.
No direct-dial service is available on the emergency circuits.
AT&T and the U.S. Telephone Association have offered personnel and technical assistance to
the Mexican government to assist in rebuilding that nation’s international and local phone
system.
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Linked To Tragedy
By Arthur S. Brisbane and
Washington Post Staff Writer; Special correspondent Pamela D'Angelo contributed to this report.
September 23, 1985
Theirs are small voices railing against a cataclysm of nature. Borne out of places such as
Rockville and Hyattsville on waves of electromagnetism, they are taking part in a global, shortwave radio conversation dedicated to filling the communications void left by an earthquake
that devastated Mexico City last week.
"K3JW, this is 4Z4AB in Tel Aviv. Are you ready for the next message?"
"Roger. Go ahead."
"Telephone number 584-9455. See if Axelrod family is safe. Axelrod -- spell it Alpha X-ray
Echo Lima Romeo Oscar Delta -- Axelrod. Their son is worried."
In his Rockville home yesterday, James Weitzman's radio speaker crackled with these and
other messages. The 38-year-old communications lawyer, who became a ham operator when
he was in his teens, was on the "K3JW" end of conversations bringing emergency aid and relief
to earthquake victims thousands of miles away.
His transmissions and others like them are part of a sprawling and largely improvised network
linking Mexico City with the rest of the world. Traditional communication links to the city have
been largely destroyed, so it is up to amateur radio enthusiasts such as Weitzman, his 65-yearold ham radio cohort David Wharton in Hyattsville and others around the globe to patch the
Mexican capital back into the world community.
The conversation between K3JW in Rockville and 4Z4AB in Tel Aviv, recalled by Weitzman
yesterday, represented only the first part of the process tying the outside world to Mexico City.
In this case, a worried relative in Tel Aviv was inquiring about someone in the Mexican capital.
After receiving the Mexico City telephone number of the Axelrod family, Weitzman radioed it
to a ham operator in Mexico City, who would then dial the phone number.
Many local phone circuits in the devastated city are working, so if someone answers the phone
the status of the situation can be readily ascertained, then radioed back to Weitzman, who
would relay it to Tel Aviv. If there is no answer, the situation remains unknown.
"It gives me goose bumps," Weitzman said of the amateur radio operators' role in the drama.
"This is the moment that we have trained for."
In Hyattsville, Wharton, a native of Lithuania and a survivor of Nazi concentration camps, has
devoted his retirement years to his radio hobby. When the earthquake struck Thursday,
Wharton became a full-time conveyor of terse communications that give a phone number and a
person's status.
Wharton said he has received many telephone calls from friends and relatives of Mexico City
residents. He takes down the information and radios it to his contact there, a ham operator
called Shimon, who has a particularly strong signal.
While Wharton sat glued to the radio yesterday listening to Shimon, his wife Bassia
commented that people "are tearing him up . . . . They call from everywhere -- Europe,
Philadelphia, New Jersey. He spends all his time at the radio."
Wharton, who estimated that Shimon and his family are able to pass as many as 800 messages
in one day, said that a half-hour after Mexico's second quake, he was receiving details.
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With communications systems into Mexico not functioning fully, Wharton and Weitzman were
asked yesterday to help link Mexican disaster workers with Israeli officials trying to send
emergency supplies into the nation's hard-hit areas. They were asked to patch together any
conversation that broke down over the long distance.
Weitzman, with his 110-foot radio tower pointed toward Israel, repeated the Israeli side of the
conversation into a phone dialed to Wharton's home in Hyattsville. Then Wharton, who had
his somewhat smaller antenna aimed at Mexico City, patched Weitzman's voice from his phone
directly into his radio set, which transmitted the message to Mexico.
When the conversation ended, Mexican officials knew when the Israeli military transport plane
would arrive early today with emergency supplies, what frequency the crew would be
broadcasting on and what equipment would be needed for unloading. Included in the cargo is
sophisticated extrication equipment the Israelis have developed for use in collapsed buildings.
Only in such an emergency would military officials employ civilian channels in this way.
"Normally, they wouldn't use these frequencies or use overt language," Weitzman said. "But
because of the breakdown of communications with Mexico, they are doing it."

סא"ל (לימים אל"ם) יוסף אגיב מקבל תעודת הערכה משגריר מקסיקו בישראל
1986  בספטמבר21 ,מעריב
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תעודת הערכה מנשיא מקסיקו ,שהוענקה לסא"ל (לימים אל"ם) יוסף אגיב
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