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  הקדמה למהדורה העברית

  

  חיים שקד' מאת פרופ

  

 & The Arab Daily News – Original Newsליון העיתון האינטרנטי יגכל  הוקדש 2016 בדצמבר 27- ב

sArabAmerican Features on  )-veterans-liberty-uss//25/122016/com.thearabdailynews://http

/sionmis-years-new-and-email-christmas (  תנו ויינתנו יוכלל פרטים על הרצאות שנ" ליברטי"לנושא

 מונה שלוש תביעות העתירה. ב" שתוגש לקונגרס של ארהעתירהמכללות אמריקניות ועל בבאוניברסיטאות ו

 הצי לקביעת המניע משרד ל ידיע" בית משפט חוקר"מינוי : מהקונגרס ומהעם האמריקני, צימשרד המ

של  ועדות הקונגרס של הפעולות של הבית הלבן ול ידיחקירה ע,  ישראלדיל י ע"ליברטי"האפשרי לתקיפת 

ולאחר מכן איימו על קציני ומלחי האוניה שלא לגלות את האמת על " ליברטי" שמנעו את הצלת , ההגנהמשרד

 'יליברט'בורי צוות יעל מנת לזכור את ג"כרון שנתי י ביוני כיום ז8- קביעת הו, פהיהנסיבות האמיתיות של התק

טחוננו הלאומי הטבועות בקשר הרגשי של פקידינו הנבחרים לכל יולחנך את העם האמריקני בדבר הסכנות לב

  ."]ישראל :קרי[אומה זרה 

פרשה אינה יורדת מסדר ה, "ליברטי"ת הריגול י שנה לאחר התקרית הטראגית של תקיפת אוניחמישים, כך

 קצינים – הראשון :זון משלושה מעגלי אינטרסנטיםני" ליברטי"ל תקיפת שעיוות הסיפור . ב"היום בארה

.  מאמיני תיאוריות קונספירציה סנסציוניות–השני . 1967 ביוני 8, ומלחים ששירתו על האוניה ביום התקרית

  .ם הראשונים כדי לנגח את ישראל ולהזיק להי שונאי ישראל המנצלים את תפוקותיהם של השני–השלישי 

 לאוניברסיטת מיאמי שבפלורידה על מנת להקים שם בית ספר למוסמכים 1982-זמן קצר לאחר שהגעתי ב

 – ללא ציון כתובת השולח –הגיע אלי בדואר ,  וללמד במסגרתו קורס על המזרח התיכון,ביחסים בינלאומיים

 הסיפור האמיתי של ההתקפה הישראלית על אונית מודיעין – 'ליברטי'תקיפת ", יימס אנס'ספרו של ג

מדובר בכתב קיטרוג על ישראל כי היה ברור לי   ”Assault“כבר מכותרת הספר והשימוש במלה. "אמריקנית

כמי ששירת . הספר נשלח אלי על ידי גורם עלום בתקווה שאושפע ממנו ואלמד את גרסתו על התקריתכי ו

 תקיפה יימס אנס בדבר'רסתו של גי היה ברור לי שג,1967-מחקר בזמן המלחמה ב-ן"כקצין מילואים באמ

, זמן לא רב לאחר מכן.  אינה מבוססת על עובדות, בידיעה שהאוניה המותקפת היא אוניה אמריקנית,ישראלית

 כי בנוסף להיותו ,כשהתברר לי. יי קריסטול'ג. א) ר"היום גם ד(תתי כתלמיד שלא מן המניין השופט יהצטרף לכ

 הצעתי לו להירשם ,קרב בחיל הים האמריקנישירת קריסטול כטייס , שופט פדרלי בכיר מכובד ובעל מוניטין

ונדולקה קובלקובה ' לאוניברסיטת מיאמי כתלמיד מן המניין ולכתוב עבודת דוקטור בהדרכתי ובהדרכת פרופ

, בהסתמך על ידיעותיו הרבות בענייני ימייה וטיסה קרבית). מומחית בעלת מוניטין עולמי ביחסים בינלאומיים(

 הצעתי לקריסטול להתמקד בחקר שאלה אחת בהקשר לתקרית ,אמת כשופט בכירועל כישוריו בחיפוש אחר ה

 ויר והמודיעיןוהא, ל ובחילות הים"במטכ, ל" כולל בצה-  בדרג כלשהובישראל האם מקבלי ההחלטות ": ליברטי"

  ? מה בעצם קרה שם– ואם לא , מה היה המניע לכך, אם כן? ידעו שהם תוקפים אוניה אמריקנית-

כל ישראלי ואמריקני שהיה מעורב אישי עם  ראיון לרבות –מקיף ומעמיק , נות מחקר יסודילאחר עשר ש

לקלטות ) טחוןיאז שר הב(י יצחק רבין " וכן מתן גישה ע,בדרך כלשהי בתקרית והיה בחיים בעת המחקר

את  סיים קריסטול –ויר בזמן התקיפה והשמע המקוריות של שיחות הטייסים הישראלים עם בקרי חיל הא

התקרית הטראגית הייתה תוצאה של סידרת טעויות אנוש בצד : משמעית- מסקנתו היתה חד. הדוקטורעבודת 

לאחר סיום הלימודים לתואר דוקטור המשיך קריסטול במחקרו בנושא במשך שנים . הישראלי ובצד האמריקני

- ב) מורחבת(יה ישנת אנגלי ולאחר מכן מהדורה ,הראשונה של ספרוהאנגלית את המהדורה  2003-בופרסם 

2013.  

אני סבור שסיפור . הספר לעבריתתרגום לפעול הפצרתי במחבר ל, אלה לאורה יםספרהיצאו שני מאז 

ובעיקר לישראלים המשרתים בכוחות , טומן בחובו לקח משולש וחשוב ביותר לקורא העברי" ליברטי"תקרית 

 – שאולי ניתן למנוע אותן –צד טעויות אנוש ניתן ללמוד מהתקרית כי, ראשית. טחון בסדיר ובמילואיםיהב

קריסטול מתאר ומנתח בפירוט רב את הנסיבות . להיהופכות למעין כדור שלג קטלני במלוא מובן המ

מעשה "הופך ל" מעשה שהיה"מעניין איך , שנית. ו לתקריתיכ שהול,בצד הישראלי ובצד האמריקני, העובדתיות
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 קריסטול מקדיש מספר ואכן, ספירציותנרוצים להאמין בקוהאו /בידיהם של המאמינים ו" שלא כפי שהיה

כיצד פעולה צבאית נקודתית בזמן , שלישית. רטיביות רווחותיפרקים להתמודדות עם מבחר תיאוריות קונספ

 ניגוח שאינו מרפה גם –על - ובמרחב הופכת לכלי ניגוח נגד ישראל במרקם העדין של יחסיה עם מעצמת

  .ירוע שנה לאחר האחמישים

הן על מחקרו , עם הופעת המהדורה העברית, כאחד משני המנחים של קריסטול אני רוצה להודות לו

שרת ויורם שרת על עבודת התרגום ) קובי(כן יעמדו על הברכה יעקב . המדוקדק והן על הנגשתו לקורא העברי

ויפיק בספר ין יא ענעזה תקוותי שהקורא העברי ימצ. כולם עשו במלאכה מעל ומעבר לחובתם. המשובחת

  .יםלקחממנו 

  

  חיים שקד' פרופ

  2017 פברואר, מיאמי
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  פתח דבר למהדורה העברית

  

 שצמח ,שנה אחת התפתח לפרויקט מחקר בן, המזרח התיכוןי  בלימודנותיינעהת כ1985- מה שהחל ב

שר שנים בבית הספר למוסמכים עומחקר להכנת עבודת דוקטור שנמשכו ר שלישי אית לימוד לתונלתוכ

האם ישראל :  עבודת הדוקטור שלי התמקדה בשאלה מרכזית אחת.לאומיים באוניברסיטת מיאמינללימודים בי

  ?"ליברטי"ידעה שהיא פוגעת באוניה אמריקנית כאשר ניתנו הפקודות בחיל האוויר ובחיל הים לפגוע ב

 The Liberty incident: the 1967 Israeli attack on the US- הראשון ספרי ת הוצאתי אתבעקבות זא

Navy spy ship (Washington, DC.: Brassey’s, 2003) .נגד סוכנות הביטחון התביעכך הגשתי -אחר 

.  ובעקבת זכייתי שוחררו והועמדו לרשותי מסמכים חסוייםה לחופש המידענפי התק על) NSA(הלאומית 

 The Liberty incident revealed: the definitive account of the 1967 Israeli- זה ספר הוצאתי לבסוף

attack on the US Navy spy ship (Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2013).    

  . הצבא המצרינתבהזמ, צרים מ, בקהירופעם אחת בישראל פעם 40- כביקרתי  מחקריבמסגרת 

  :י האישים הבאים שהעניקו לסיוענני אסיר תודה על הה

, ל אברהם אשור" תא,1967-מפקד חיל הים ב, אלוף שלמה אראל, אלוף עמי איילון, השגריר מיכאל אורן

איתן , גילה גרשון, ל מתי גרינברג"סא, הירש גודמן, ם ארי גביש"אל, נון- אלוף אביהו בן, ל מיכאל בלוך"סא

השגריר אפרים , אלוף עוזי נרקיס, אורי מרץ, יהשופט ישעיהו ירושלמ, אהרן יפרח, ם יואל זינגר"אל, הבר

, מרק רגב, ת ששת הימיםמל במלח"הרמטכ, רב אלוף יצחק רבין, דן פתיר, פנחס פנחסי, משה פוגל, עברון

, ל חיים שקד"תא, השגריר מיכאל שילה,  אלוף פול שולמן,לשעבר מפקד חיל הים, אלוף מיכה רם, דוד רובינגר

  .  אלוף ביני תלם,יר שמגרנשיא בית המשפט העליון מא

. במשך למעלה משלושים שנות מחקר מתמשך אספתי אלפי מסמכים וראיינתי מאות אנשים ברחבי העולם

תרמתי את חומרי המחקר למכון , באותו יום גורלי" ליברטי"מפקד , ם ויליאם מקגונגל"לפי עצתו של חברי אל

  . ם הם זמינים לעיון חופשיש, קליפורניה, פאלו אלטו, הובר באוניברסיטת סטנפורד

, )באנגלית (com.thelibertyincident.www,  שלייםהמעוניינים יכולים לעיין באוצר בלום של תיעוד באתר

com.il-libertyincident.www )יתבעבר(. 

שטעות גורלית שאירעה במלחמת ששת הימים הפכה למוקד של אינטרסים , במהלך מחקרי נוכחתי לדעת

התקפות . שמטרתם להוקיע את היחסים המיוחדים שבין ישראל וארצות הברית, ישראליים ואנטישמיים- אנטי

  .מרושעות וחסרות בסיס עובדתי אלה נמשכות עד עצם היום הזה

חברי ומדריכי בעבודת ". ליברטי"ל קיים מידע שגוי רב ומטעה על תקרית שגם בישרא, עוד למדתי

שאינם יכולים או ,כולל דורות חדשים של קציני צבא, שכנע אותי שישראלים רבים, חיים שקד' פרופ, הדוקטור

  .יפיקו תועלת רבה מהמידע העובדתי הכלול בו אם יהיה זמין בעברית, מתקשים לקרוא את ספרי באנגלית

, ללא עלות, .וכדי שיהיה זמין לציבור הקוראים בעברית, ך יזמתי את תרגום את הספר לעבריתלפיכ

  . החלטתי להנגישו לקריאה אלקטרונית

אלא , שרת ויורם שרת השקיעו מאמצים גדולים לא רק לתרגם במדויק את הספר) קובי(המתרגמים יעקב 

קרוב הן את הכנת המהדורות באנגלית והן את חיים שקד ליווה מ' פרופ. גם לאמת ולוודא רבים מהפרטים

  .עבודת התרגום לעברית

  .ברצוני להודות לכל אלה שסייעו לי במיזם זה לאורך השנים

 יפיקו את המסקנות –ובעיקר , ערך- אני תקווה שקוראי המהדורה העברית ימצאו את הספר מעניין ורב

  .הנכונות לגבי מניעת טעויות גורליות בעתיד

  קריסטול יי 'ג. ר א"ד

  2016נובמבר , מיאמי
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  שנייהאנגלית הפתח דבר למהדורה ה

  

מה כי אם אאסוף מידע מקורי מוצק ואנתחו -דימיתי בתמימות,  שנים27-כאשר התחלתי מחקר זה לפני כ

 היתה מיבצע )USS Liberty" (ליברטי. "אס.אס.יעלה בידי להשיב על השאלה האם התקיפה על יו, כהלכה

למרבה . פרי טעות בזיהוי, "אש כוחותינו"או מקרה מצער של , ב" מלחמה של ארהיתוניישראלי יזום נגד א

שמתוך נאמנות למטרותיהם הפרטיות אינם , נתחוור לי במהלך השנים מה רבים האנשים והגופים, האכזבה

ב "או מבקשים לנצל פרשה מכאיבה זאת כדי לשבש את היחסים המיוחדים שבין ארה, נדרשים כלל לעובדות

  .וישראל ולערערם

עדיין נותרו ללא מענה טענות , 2003-ב" 'ליברטי'תקרית "כשפורסמה המהדורה הראשונה של ספרי 

והכילו לכאורה הוכחות , )NSA(ב "שעוררו הקלטות השמע שיורטו בידי הסוכנות לביטחון לאומי של ארה

 זאת נגד הסוכנות לביטחון שהגשתי בעקבות, התביעה המשפטית. חותכות שהתקיפה הישראלית היתה יזומה

). NSA) gov.nsa.wwwהוליכה לשחרור קלטות אלה ועתה הן זמינות באתר , לאומי על פי חוק חופש המידע

ואפשר להשוות , או לקרוא את תרגומיהן הראשוניים והסופיים, כך ניתן להקשיב לקלטות המקוריות בעברית

  .3שתמליליהן מובאים להלן בנספח ,  הישראליר וחיל האוויNSAאת קלטות 

כי הכוחות המזוינים הישראליים היו משוכנעים שהם תוקפים אוניית , למרות שהקלטות מוכיחות בעליל

 שקריות ומעידות על קנוניה שנרקמה בין NSAישראליים בטענתם כי קלטות - דבקים מקורות אנטי, אויב

  !חבר ספר זה במטרה להוליך שולל את הציבור האמריקניהסוכנות לביטחון לאומי ומ

יזם משרד החוץ ,  הונגשו לציבור הודות למאמציי המשפטייםNSAפחות משנה אחרי שקלטות , 2004- ב

שהוקדש " ,יחסי החוץ של ארצות הברית" של 19ב בוושינגטון הבירה ועידה בסמוך להוצאת כרך "של ארה

ר שלה היה היסטוריון "שהיו, הוזמנתי לשאת הרצאה בהתכנסות זו". 1967ישראלי ומלחמת - משבר הערבי"ל

איש סגל ההיסטוריה של סוכנות הביון המרכזית ', ר דייוויד רוברג"לימינם של ד, ר מרק סוסר"משרד החוץ ד

)CIA( ;אז חוקר במכון שלם , ר מיכאל אורן"ד; היסטוריון מטעם הסוכנות לביטחון לאומי', דייוויד האץ' דר

, ארלס סמית מאוניברסיטת אריזונה'ר צ"וד; יימס במפורד'הסופר ג; ב"כך שגריר ישראל בארה- ושלים ואחרביר

  .כפרשן

 כי ,"ליברטי"משמעית בסיכום שלו על תקרית -קבע חד, 18כמצוין להלן בפרק , משרד החוץ האמריקני

וץ שותף לקנוניה עם הסוכנות מאז ואילך טוענים יריבי ישראל כי משרד הח. התקיפה היתה בגדר טעות טרגית

  !לביטחון לאומי ועם מחבר ספר זה

שיח מטעם הסוכנות לביטחון לאומי ולהציג את עמדתי -הוזמנתי להשתתף ברב, 2009באוקטובר , לימים

שקבעה כי , סוכנות לביטחון לאומי לפרסם הצהרה ברורהמחקרי דירבן את ה". ליברטי"בפרשת תקרית 

עומדת הסוכנות בסירובה לנקוט עמדה , בשל סיבותיה שלה, ואף על פי כן, התקיפה היתה פרי טעות בזיהוי

 ,'ליברטי'התקיפה על ", 1981-במסמך שפירסם ב, NSAשהרי , דבר זה תמוה למדי. פומבית בנושא זה

היה קשה עוד יותר להכיר בכך : "נאמר, "ב'של צי ארה) SIGINT -סיגינט ( אוניית איסוף מודיעין אותות

וכי , "ב'אלא גם בשל נוהגי תקשורת לקויים של ארה, שהטרגדיה נבעה לא רק עקב שיקולים ישראליים מוטעים

הם נטו לשלול כל , בעוד שדוחות אלה חשפו בלבול מסוים אצל הטייסים לגבי שייכותה הלאומית של האוניה"

  ."נחה כי חילות הים והאוויר של ישראל תקפו במתכוון אוניה שידעו כי היא אמריקניתה

קבע ברורות במחקרו כי התקיפה , היסטוריון הסוכנות לביטחון לאומי, ונסון'ג. ר תומאס ר"ד, יתר על כן

 נעשתה ליברטיהאומר כי תקיפת , NSAלא הצלחתי לאתר מסמך פנימי כלשהו של . היתה טעות טרגית

מי שהיה סגן , טורדלו. ביטא לואיס וו" ליברטי" בפרשת NSAאת הקביעה התקיפה ביותר מטעם . במתכוון

 5- פסק ב, ל"שופט בבית הדין הצבאי לערעורים של צה, ישעיהו ירושלמי. 1974 עד 1956- מנהל הסוכנות מ

כי , חלטת בינייםבה,  של חוק השיפוט הצבאי283 בתוקף תפקידו כשופט חוקר על פי סעיף 1967ביולי 

 ביולי 21- השימוע ננעל ונפתח מחדש והסתיים ב.*" נראה לי לכאורה שייתכן כי נעברו עבירות התרשלות"*

 ביולי 21-החלטה סופית ניתנה ב.  מסמכים רלוונטיים14 עדים וקבלת 34 לאחר גביית עדויות מפי 1967

 קרא את החלטת החקירה NSAהל כאשר סגן מנ: " נאמר1981- מNSA של המסמך של 41בעמוד . 1967
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טורדלו לא היה ." 'טיוח נאה'בהגדרתה ] הדגשת המחבר [תחושתו האישיתהוא סיכם את , ל"המקדמית של צה

אני סבור כי אין מספיק עדויות לכאורה המצדיקות ", שסיכם, שבע רצון מהחלטת השופט החוקר הישראלי

 לא הציג ראיות כלשהן לסתירת המסקנה בדבר הטעות מעולם, טורדלו, ואולם הוא" ,העמדת אדם כלשהו לדין

  .הטרגית

. ערך חיל האוויר הישראלי מחקר של התקרית, לאחר צאת המהדורה הראשונה של ספר זה לאור, 2002- ב

למעט הערה כי חילות האוויר והים הישראליים תיאמו , מחקר זה לא הציג עובדה כלשהי שלא פורסמה לפני כן

  . למניעת טעויות טרגיות דומות בעתידפגישות להגדרת נהלים

 השתלטו 2002 בינואר 3-ב. ממשיך לרדוף אחרי חיל הים" ליברטי"צל תקרית , כפי שאני מתרשם בבירור

 50ועליה ,  שהופעלה בידי הרשות הפלסטינית,"Aקארין " בים האדום על האוניה הישנה 13לוחמי שייטת 

כי האישור , ראוי לציין.  שנועדו להברחה לרצועת עזה,טונות של אמצעי לחימה תוצרת איראן ורוסיה

. ל שאול מופז טס בעצמו מעל האוניה ווידא את זהותה"ל רא"להשתלטות על האוניה ניתן רק לאחר שהרמטכ

אוניה נוספת שניסתה להבריח , "ויקטוריה" עמד חיל הים להשתלט על 2011 במרס 15- כאשר ב, באורח דומה

ל וקבלת אישור של "הפעולה רק לאחר אימות זהותה בידי הדרג הגבוה ביותר בצהאושרה , נשק מאיראן לעזה

  .ראש הממשלה

לרבות אותם , ששוחררו עתה לפרסום" ליברטי"מהדורה שנייה זאת מושתתת על כל הראיות על תקרית 

, עיתונות לNSAבתאריך זה הודיעה . 2007 ביוני 6-מסמכי הסוכנות לביטחון לאומי שסיווגם הביטחוני הוסר ב

וכי הסתיים ,  שנה לתקרית40 שוחררו במלאות 1967 ביוני 8-ב" ליברטי"כי מסמכים המתייחסים לתקיפת 

, ]הדגשת המחבר[ בכל החומר שנותר) CSS/NSA(שרות הביטחון המרכזי /טיפול הסוכנות לביטחון לאומי

קלטות השמע והתמלילים , פרסום זה התווסף לאוסף המסמכים. NSA – gov.nsa.wwwשפורסם באתר 

מקץ רבע מאה של מחקר אינטנסיבי בכל הארכיונים הרלוונטיים , עתה. 2005 ביולי 2- שהועלו לאתר ב

לרבות מסמכים מסווגים וראיונות עם כל המעורבים ישירות בתקרית שהיו אז , בישראל ובארצות הברית

  .יוןכל העובדות זמינות לע, בחיים

זה אנשים וגופים - העובדות המוצקות והאמת אינם מעניינים כהוא, המסמכים הרשמיים: אך זאת לדעת

  .בתיאוריות קונספירציה או בטיפוח סנסציות, מכוח אינטרסים למיניהם, הדבקים

  .כל האמת ורק האמת, כי המסקנות שהעלה בספר זה הן האמת, מחבר ספר זה מצהיר בזה

  

 תודות

ים שלאורך הדרך נפגשתי עם אנ.  שנה27התגלגל למסע בן  ,קצר שבראשיתו נתפש כמיזם ,מאמץ מחקרי

במהלך מגעי .  ובניסוחבמחקר וע שהעניקו ליסישאין ערוך ל, בריטניה ומצרים, ישראל, רבים בארצות הברית

  . לכולםה נתונההכנ יתודת. ידידירובם גם לעמם נעשו 

  

  בארצות הברית

-ירלאדמ, רייט וולדן ,רד הולצקנכט'ל ריצ"סא ,האו. ונתן ט'אדמירל ג ,ינה גרינוול' רג,ןונסו'ג. רום ל' גירלאדמ

 ,מ פרנק סניידר"אל, סלאנס. קרל פ, מקנמרה. רוברט ס , אייבי לפידס,ון לונג'ג ,וניור'גטובין .  פול אימשנה

  .דין ראסק ,ל טום קרופ"סא ,ר קורט קיבין" ד,פרקר .רד ב'שגריר ריצה ,השגריר דווייט פורטר

  

  בישראל

, הירש גודמן,  ארי גבישם"אל, נון- אלוף אביהו בן, ל מיכאל בלוך" סא, אברהם אשורל"תא, אלוף עמי איילון

 ,אורי מרץ, השופט ישעיהו ירושלמי, אהרן יפרח,  יואל זינגרם"אל, איתן הבר, גילה גרשון, ל מתי גרינברג"סא

השגריר מיכאל , אלוף פול שולמן, דוד רובינגר, מרק רגב, דן פתיר, פנחס פנחסי, משה פוגל, אלוף עוזי נרקיס

   .אלוף ביני תלם,  חיים שקדל"תא, מאיר שמגר, שילה
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  במצרים

  .השגריר מחמוד קאסם ,עבדין. ה.מ.ז.אור גנרל 'מייג, חאלים. ור גנרל אחמד מ'מייג

  

  בריטניהב

  .קנאדריאן פני, דמרי הורוו, רקס בלומשטיין

  

  ברטיליאנשי צוות 

 ראשוןטכנאי קשר  ,יווידיד.  ראסל אושניאתת , ורג גולדן'סרן ג, בנט. ל מוריס ה"סא, מקגונגל. מ ויליאם ל"אל

  .רד'י ריצ' סטיפן ג)ש"טר(ימאי , ניו לנטי'ג

  

  ים מיוחדהתודשלמי 

, ורמן פולמרנ, דןאון ה'ג, טלסק. מ ארנסט סי"אל,  אנגן.דונלד ד ירלאדמ-תת, וניור'גקיד . ק סיז אייירלאדמ

 ,ח דביל'צמי, ר וונדולקה קובלקובה"ד, ים שקדיר ח"ד, ריק ראסל, ואן רוסוף'ג, יקסומייקל ו, דסוןויכריסטינה דו

אלוף , ט" דוד בן בעשאלוף,  מיכה רםאלוף, ל עודד ארז"תא, השגריר אפרים עברון, יצחק רבין, מקסין שוורץ

, מ רענן גיסין"אל, מ דני שפירא"אל,  יעקב ניצןמ"אל, שיטהיחזקאל מ, לאלוף שלמה ארא, )ייני'צ (אלי מרום

, דוד הורן, ארתור הרץ, רגולדינשמיכאל , ן יוסף צוק"רס, יפתח ספקטורל "תא, יובל אביב, ל דני גרוסמן"סא

אולגה , גלן לפידס, ויליאם קסידי, גרג קולדיס, ליסה וולש, ניפר רולף'ג, ברברה קרגיל, שריל קפלן, הורן קרן

  .קריסטול. ויד אייוודיי, קריסטול. סטיפן מ, יל באואר'ג, לואיז באואר, סלקו

 .שלםפר זה נסלא היה ועזרתה , הבנתה,  סבלנותהלאמלא. לימיוחדת לאשתי האהובה אֵ  תודה

  

  יי קריסטול' ג.ר א"ד

  2013אפריל 
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  על המחבר

  

יי קריסטול התגייס לצי ' ג.א ).Ph.D-ו (.J.Dר "ד) 'דימ(ם "אל

הוא הוצב על נושאת . 1951ב כפרח טיס בנובמבר "ארה

כטייס ימי במלחמת קוריאה וטס " פרינסטון"המטוסים 

לאחר שהשתחרר המשיך לשרת . במשימות יום ולילה

 במשימות 1960-במילואים ובמסגרת זאת טס בשנות ה

עיטורים ביותר מתריסר הוא עוטר . התנדבותיות לווייטנאם

  :בהםשהעיקריים , ואותות צבאיים

Meritorious Service Medal 
Navy Commendation Medal 
Navy Achievement Medal 
China Service Medal 
National Defense Medal 
Navy and Marine Corps Overseas Service Medal 
Naval Reserve Medal 
Vietnam Service Medal 

  

ריאה על ידי רפובליקת קו" שגריר שלום"כן הוענק לו אות 

  .על שירותו במלחמת קוריאה

מילואים עשרה שנים כטייס - אחרי שירות של שמונה

- עסק במשפט אזרחי במשך עשרים, במקביל. כפרקליט צבאיבמילואים עוד עשרים שנה המשיך לשרת בצי 

  .הנוחמש ש

ת  באוניברסיטכמורה מן החוץולימד משפטים , ושלוש שנה- במשך שלושיםשירת כשופט פדרלי קריסטול 

 .על ידי המוזיאון להיסטוריה במיאמי" (Legal Legend)אגדה בעולם המשפט "כ צוין לשבח 2011- ב. מיאמי

  .אוויריה והיסטוריה, קריסטול פרסם מאמרים רבים בנושאי משפט
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  דבר המתרגם

  

פי הציע לי אבי לשתף איתו פעולה כ, את תרגום הספר, שרת) קובי(יעקב , חיים שקד לאבי' כשהציע פרופ

, )סרן- השתחררתי ממילואים כקצין קשר בדרגת רב(הערכתי כי ניסיוני הצבאי . שעשינו בעבר בספרים רבים

אולם ככל שהעמקתי בעבודה , הידע שלי בענייני ים ובקיאותי בהיסטוריה ימית וצבאית יקלו עלי את המלאכה

ולשפר את , הם אנשי צבאובעיקר לקוראים ש, כי על מנת להתאים את הספר לקורא העברי, התחוור לי

שקד ' אני מודה לפרופ. שאליו נשאבתי יותר ויותר, היה עלי לפתוח במחקר היסטורי קטן משלי, אמינותו

ולו , יי קריסטול על תמיכתם ברבות מהצעותיי ועל שנתנו לי במקרים רבים יד חופשית לממשן'ג .אר "ולמחבר ד

חלקם מוכרים לי או לאבי , ט זה נעזרתי באנשים רביםבמהלך פרויק. גם במחיר הארכת מועד סיום העבודה

  ".חבר אל חבר"וגיליתי מחדש עד כמה קל עדיין בישראל להסתייע בשיטת , אישית

  :אני אסיר תודה לכל אלה שנענו לפניותי

שהעביר לי את , דני גרוסמן) 'דימ(ל "סא; שניסח לי בעברית את דבריו למשה דיין, שלמה גזית) 'דימ(אלוף 

ח "את החלקים החסרים בדול "בארכיון צהלאתר ) ללא הצלחה(שניסה , ידידי אשר טורם; לי ההקלטותתמלי

ניר ) 'דימ(ל "מנהל מוזיאון חיל הים תא;  אהרון לפידות;יפרח) רוני(אהרן ; בעבריתח רם רון "ירושלמי ואת דו

טייס ; קורי של דן פתירשאיתרה את המברק המ, נורית מדר מארכיון המדינה; שסיפק לי מידע רב, מאור

אברהם ; יעל פתיר; אורי מרץ; 1967שהסביר לי רבות על חיל האוויר של , מנחם נחושתן) 'דימ(ן "המיסטר רס

שאישר לי את פרסום , רמי רפאלי; דוד רובינגר; מספרושהעביר לי את הנוסח העברי של הציטוט , רבינוביץ

שהסביר לי על ,  אריה שמואליאיש חיל האוויר; ק פתירשיידע אותי בפרטי הזיהוי של מבר, תום שגב; שמו

, ובמיוחד בת זוגי; אבי קובי על שיתוף הפעולה;  לי בפענוח הקלטותהשעזר, אחותי נורית; כ"פצצות ברזל ש

בימים ובלילות תמיכתה ועצותיה , על סבלנותה, 509א "ביב" בת בקרה", פת-רעיה אבימאיר) 'מיל(סמלת 

  .חידות בקרהיבקרים ופרטים רבים על אשר השלימה לי מזיכרונה , הרבים שעבדתי במחיצתה

  

  .2013יה באנגלית משנת יהמהדורה העברית היא תרגום של המהדורה השנ
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  הערות לתרגום

  ). מטר1,852( הכוונה למייל ימי –מרחקים במיילים  •

  ).  רגל1,000 –" 1גובה ("ינים גבהים באלפי רגל טייסים מצי.  מטר0.3048=  רגל 1. גבהים מצוינים ברגל •

  ).מייל ימי בשעה(מהירויות של מטוסים וכלי שיט מצוינים בקשר  •

  .אלא אם כן צוין אחרת, כל הזמנים הם זמן מקומי של ישראל הזהה לזמן סיני •

יד השעה  לZ האות – ZULU מצוין במונח העדכני - זמן ישראל פחות שעתיים - ) UTC/GMT(' ריניץ'זמן ג •

בתקופת התקרית )  שעון קיץ– EDT(זמן וושינגטון ). Z1235 שעון ישראל היא 1435כך למשל השעה (

 ).  שעון קיץ1967-בישראל לא הונהג ב(ושש שעות לפני זמן ישראל , ZULUהיה ארבע שעות לפני זמן 

ונרשמת )" ורתאריך וזמן חיב(ח 'תז"ההגדרה הצבאית של שעת חיבור מברקים ומסרים אחרים היא  •

ddhhmm . ההנחה היא שהחודש . 081532 ביוני הוא 8-  ב1532ח של מברק שחובר בשעה " תז–לדוגמה

  .מובן מאליו
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  .אלא אם כן נאמר אחרת, ל"הכוונה לכוחות צה, "חיל האוויר"או ב" חיל הים"ב •

יו האזוריות וזאת להבדיל מיחידות, "ב'צי ארה"נקרא בספר זה ) US Navy(חיל הים של ארצות הברית  •

 . המופקד על גזרת הים התיכוןSixth Fleet)" (הצי השישי"העיקריות דוגמת 

הוגדרו דרגות , וכדי להקל על השוואה בין דרגות בצבאות שונים, למען הבהירות: דרגות צבאיות זרות •

או , ל"דרגות שאין להן מקבילה בצה, דרגת היסטוריות. לי"בסולם הדרגות הצה, במידת האפשר, עכשוויות

או " קפטן"קברניט של אוניה מכונה . הובאו במקורן או באופן המובן ביותר, שאין חשיבות להשוואתן

  ).ם"אל= קפטן צי  (ללא קשר לדרגתו" סקיפר"

הם , במקרים אחרים. בצבע זהטקסטים אלה מובאים . הובאו טקסטים בעברית במקורם, במידת האפשר •

 . תורגמו בחזרה מאנגלית

 הושמטו או קוצרו מספר פרטים משום שהם ידועים לקורא הישראלי אך לא לקורא במהלך התרגום •

 .מאידך נוספו תמונות ופרטים העשויים לעניין את קוראי המהדורה העברית. באנגלית
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