
  

  

   על הכוונת"ליברטי" – 4 פרק

 
  

כיוון במערבה ט יתוך שבצע את משימתה  והחלה ל1967 ביוני 8- ב0849- ב"אלפא"הגיעה לנקודה " ליברטי"

הוא ש אפשר . סכנההרהנכנס לאזור ידע ש, מקגונגל. ל ויליאם ל"סא, מפקד האוניה 1. פורט סעידלעברכללי 

, את משימתה" ליברטי"דוע קיבלה מלא ידע ,  כלומר– "תמונה בלא היה"אבל מכיוון ש, שקל להתרחק מהחוף

שאר בנתיב ילה,  באוניהראש יחידת הקריפטולוגיה, לואיס. יוויד איין ד"רסהמלצת את ככל הנראה  אימץ

   .הסכנה

מפקדה לא ידע . ל המלחמהשבטווח ראייה עתה נמצאה , 0.5חמושה במקלעי ,  ענןאפורצבעה , "ליברטי"

 כוחות ישראלים הופגזו מהים ש,לוושינגטוןבתל אביב ב " ארהנספח הצבאי בשגרירותהדיווח  ביום הקודםש

   2.באותו אזור

הגיעה  1130- ב": ווחיאנס דן רס 3. שם התפוצצויותאירעו. אל ערישעל הישראלים כבר שלטו  ביוני 8בבוקר 

התפוצצות גדולה את העיר אל  עהזיעזפתאום  ... קשההיה עדייןהניווט החופי ... 'בראבו'האוניה לנקודה 

עשן היתמר  בצהריים ". לו על האש והעשן בחוףתיפריסו את קפטן מקגונגל בחדר האוכל מצאתי... עריש

   4.קילומטריםלאורך , בחוףשחור סמיך 

  :ב"ארהל מקגונגל העיד בוועדת החקירה של צי "סא

 

.  לאל ערישית מייל מערב20 עד 15- החוף כמיתמר על ענן גדול של עשן שחור נצפה] 1300[ן תמר�הבתחילת 

 1300- בצוייןזה . זה היה ליד אזור החוףש ה היתההערכהבל א,  בוודאותזוהולא  ומיקומההתפוצצות ה תסיב

  ... לאל עריש וגם הוא לאורך החוףיתמערב מייל 6 עד 5-כקטן יותר עשן ענן נצפה  1330-בבערך . בערך

שהאוניה נמצאת במקום כראיה מספקת לכך , לענן העשן השחור שעל החוףאותה שעה הסבתי תשומת לב הצוות 

  .הרה סכנה

  

 ביום וווחידש כפי,  שהופגזו מהים,שוגגבאל עריש בישראלים הכוחות ההסיקו התפוצצויות הבעקבות 

ידי - פיצוץ מאגרי תחמושת מצריים עלאו , ל" מקור ההתפוצצויות היה פעולות טיהור של צה,למעשה. הקודם

ת וברר כי לא היתה כל הפגזה מהים וכי הפעילהת לאחר מעשה. ויםוורי הקחם שנלכדו מאילנים מצריחב

 אבל הכוחות ,עמודי הענן לאורך חוף אל ערישלגרמו להתפוצצויות ו, גם יחדאו שתיהן , ישראלית או המצריתה

  .שם לא ידעו זאת באותו זמןים יישראלה

 כי למסקנהל לא היו מגיעות "ת צהודי יח- מייל 14-כ –מהחוף ה בטווח ראי" ליברטי" האלולא נמצייתכן ש

לא קרקע על הכוחות שהאין ספק אבל ,  מייל14שטווחם תותחים , כמובן ,"ליברטי"ללא היו , 5.מהיםופגזו ה

בתל אביב  היבקר) ע"מצפ(וצב הפיקוד העליון מלדיווחו  כך ומשום,  זהממרחקה יין בפרטי האונחלהביכלו 

מפקדת חיל הים ו, חיל הים ניינו שלעכי זה  ,פקודות הקבעלפי , ע קבעו" מצפקציני. םים מהיהם מופגזש

  . המתרחש אתלבדוק  קיבלה בטלפון הוראהס בחיפהיבסטלה מאר

 קילומטרים 22-  כ,מפקדתו מרמלה את חיל האוויר על הצורך להעבירעמד , 1956- בעקבות מבצע סיני ב

.  משםקילומטרים 100-כ,  מפקדת חיל הים נותרה בחיפה.פיקוד העליוןמוצב הליד , אל הקריה, תל אביבמ

  6."סגור"ון פבקו טלהיה לקריה  בינה קשרה

שתי משחתות לנוע נצטווו ה מהקריה וכי בתחילה א כי נתקבלה קרי,נרשםמה בסטלה מאריס חיומן המלב

דוד שנמל אמ שיצאה 914,7 יםר"סט הורתה לפלגת הפקודה זאת בוטלה ופקודה חדשואולם . כיוון אל ערישב
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בה סי הרים"סט לא נמסרה לפלגת הה זבשלב.  אל ערישכיווןלנוע ל, יין נמצאה בקרבת אשדודד וע1120- ב

  8."* לאל עריש לסיורות לכווןפנל*"  נאמר לה רק.לפקודה

 "איה" : כשל ציפורי טרףןששמותיה, לז דיותמונע טרפדות 3 כללה ,ן משה אורן"בפיקודו של רס, 914 הפלג

שעל סיפונה , ספינת הדגל של הפלגה,  בפיקוד סרן גיל קרן,)204- ט ("דיה"; בפיקוד סרן רמי רפאלי ,)203- ט(

י מנועי נבשכל אחת  ו הספינות נבנו בצרפת והונע.בפיקודו של סרן רפי אפל, )206- ט ("חמסת"ו ;משה אורן

 15רגיל בהן נשאו .  קשר42מהירות גלות לשוט בהיו מסו" יינס'מלחמה של גהאוניות "ולפי  ,דלטיק- נפיירדיזל 

הן . צד מכלאחד , 0.5 מקלעי 2-ומ בחרטום " מ20תותח , ירכתייםבמ " מ40והיו חמושות בתותח אנשי צוות 

נורות יצ"מכונים לעתים קרובות ה, ליםי או מט על משגריםוורכבשהגרמניים אוויריים  תוד טורפ2נשאו 

 מעבר ת את הטורפדוהדפואסי אלא מתקני הטלה שלנורות טורפדו במובן הקי לא היו צאלהואולם  ,"טורפדו

אבל רק  ,יוז- קלוויןה תוצרת ימעודפי מלחמת העולם השנים אמריקני "הספינות צוידו במכ. פן הספינהולד

 – רשת הקואורדינאטות ומתאר החוף –מסך שלו הסביבה בש [יתתי אמהם תנוע"אחת היה מכ לספינה

הן גם מכשירי קשר כן הותקנו בלפני כשבוע . ]כמו כל מטרה אחרתם נע "ט שבו מותקן המככלי השיו, קבועה

  .שמיש היה 203-טג של "תאהר ירק מכש אך, לקשר עם מטוסים ג"תא

ג "המפל 9. קשר38 עד 36- במהירות מרבית של כ,  מייל50-מרחק של כ , אל ערישוןכיול שטה 914פלגה 

 1330- עודכן ב ן אורן"רס

אל עריש יצים את שמפצ"

 204- גילתה ט 1341- ב10."מהים

 22-כ, ם"ח המכוומטרה בקצה ט

ניתוח  11.ם"מוכה דברימייל ל

וח ההיסטוריה של יובדפה המ

 ,"ליברטי"על תקרית ל "צה

, 18 בעמוד שםינים ומצשנים מהזו

 44- לטרפדות כדרשושנ בהיריםמ

אל  מייל 22 םתו אעבורדקות ל

. "ליברטי"ל מי מי2- כנקודה 

טרפדות המהירות היחסית בין ה

קשר  38 עד 36 תורשנעו במהי

, זאת אומרת.  קשר33 עד 31היתה ,  קשר5-  מהטרפדות במהירות סיור של כהתרחקהש, "ליברטי" ובין

שהמהירות היו שונות ייתכן ; אינם מדויקיםאלה מספרים . ותק ד44עד  41-  כנמשך מייל ימי 21-20 שמעבר

או שני , או שהזמנים סטו בדקה או שתיים, "ליברטי"דווח על ידי הטרפדות או עד שניים ממה שאחד ר שבק

  .הדברים גם יחד

 12, גוליששמוחייל חובה צעיר ,  של מפקד פלגת הטרפדות204- טב) מרכז ידיעות קרב(ק "במים "המוכ

ם "ראה שהמכאבל כנ, °283הכיוון המדויק היה (המטרה נעה מערבה ש ,מ אהרון יפרח"סג ,ק" הגנדיווח לקצין

שימש לקצין , טווחהביחד עם , מידע זה. )היה מסוגל להראות את הכיוון המדויק במעלותהמיושן שלו לא 

ם "מפעיל המכ?  טעות כזאתאירעהאיך . זה לא היה מדויק.  קשר30-כ –לחישוב מהירות המטרה ק "הגנ

את  מציין חלקו העליוןהמסך וכז  מרביןקו . הטרפדת את מיקום ייצגמרכז המסך מ. ולגם ע" במסך מכהתבונן

אות על  ופעתה מהמטרה גורמים ליםוחזרים מהאנטנה ומשודרמם ש" המכגלי.  הטרפדתלשההפלגה ן ווכי

  .המסך

היא , את המטרהאנטנה מגלה בכל פעם שה. ם"סיבוב אנטנת המכמייצג את  מעלות 360 שנעמואר קו 

 נעה יחסית המטרהאם . הסיבוב הבא של האנטנהעד , לרגענשארת עליו  שנקודהעל המסך בתור סומנת מ

אם גם . שוטפהמהירות שלה חישוב , ם עומד והמטרה נעה"אם המכ. הנקודה זזה על המסך, ם"למקום המכ

ם נע בכיוון " והמכ,ם"שהמטרה נעה הרחק מהמכמאחר . החישוב מורכב יותר, ם וגם המטרה נעים"המכ

 .אהות של שתיהן היו גורמים במשוו המהירוי- תשהיה המקרה עם ליברטי והטרפדופי כ, למטרה

  )באדיבות עמותת חיל הים (914פלגה    
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כך שאורך הקו ממרכז , מ" ס46-ם הוא כ"קוטר מסך המכ

,  מייל24 המרבי הוא חאם הטוו. מ" ס23-המסך אל ראשו הוא כ

הטרפדת  13.מטר מילי9.5על המסך הוא אזי הייצוג של כל מייל 

.  במשך דקהמ לכיוון המטרה" מ6-ם כ"נעה על מסך המכ

היא מתרחקת על ,  קשר30- אם המטרה נעה ב,  דקהבאותה

 על "ליברטי"הסימון של ,  קשר5במהירות של . מ" מ5-המסך כ

התעסקות במידות . פחות ממילימטר אחדם נע בדקה "מסך המכ

 ,20כשלרשותו של קצין ימי בן  ,אפלוליו קטן חדרזעירות אלה ב

ע דקות ספורות בלבד לבצ עומדות ,בדרכו לקרב הראשון שלו

  .א מתכון לטעותי ה,חישובים

 ר להניח על המטרהפשמים מודרניים יש סמנים שא”למכ

 מיד בפורמט צגיםמהירותה מושלה וס רקוה,  למטרהקהמרח . שלהםתצוגת המסךוניתן להגדיל את 

 מידע של קבל ממרכז המסך אל המטרה כדי לוזיזה היה סמן שאפשר ל.1967-  זה לא היה המצב ב14.דיגיטלי

 ,ק"הגנ יןפה לקצ- בעל ורי צפה במסך ולאחר שמדד את המרחק למטרה העב204מפעיל בטרפדת ה. מרחק

  .מ אהרון יפרח"סג

) plot( תמואר  מפה-  )dead-reckoning tracer - DRT( תנועהשולחן או , שולחן סימון היה ק"הגנקצין ל

,  הנקודה המוארת. הספינהייצגה את מיקום , שושנת רוחותמוקפת, מתחת למפהנקודה מוארת  .של האזור

על  ה יוצב,"שושנת אור"שכונתה 

פעל על ידי מנוע וירוסקופ מ'גידי 

כל  כויל ונקבע לפני מה מיקו.חשמלי

ה המצטברת אהשגי. אה מהנמלייצ

בדרך כלל לא חרגה קום ימסימון הב

  יותר 

נעשו על לא חישובי המהירות 

 אלא ,ם"ם על ידי המוכ"מסך המכ

 שולחן על ק"הגנ ןעל ידי קצי

 ק"הגנקצין , אהרון יפרח .הסימון

את שולחן הסימון אר ית, 204- של ט

הוא אמר .  ספר זהברחבפני מ

 כמטר על מטר וחן הילשוה ממדיש

 ,ק"מדור מיתוך  בהוצבוהוא 

המדור .  מטרים3 על 2- שמידותיו כ

 ק"הגנהיה גדול דיו לאפשר לקצין 

פתח  .ק היה מתחת לסיפון הראשי"מדור המי. ר במשמרתהאחשעה שם לישון על הסיפון ב"מפעיל המכלאו 

 יפרח התקשר עם הגשר .כמה מדרגות מעל הסיפון בהגבוה, הגשרמאחורי  מעט היה הראשי פוןסולם לסיה

 ;כיוונית- חדדיבור ה מערכת תזאת הי. גומי ורמקול על הגשרמגדול פון  שכללה מיקרו,דרך מערכת קשר פנים

  .ןלסירוגי אאלזמנית - בוין זיכול לדבר ולהאלא  משהמשת

מצאה מצפון נ הטרפדת כל עוד ם" ברדיו תג,ק" או מהמי, מהגשרנוהלס ית וסטלה מארוהקשר בין הטרפד

פס -מכשיר חדרק בתנהל ר עם סטלה מאריס השהק ,תל אביב לםדרומהרחק ,  באזור אל עריש.לתל אביב

)SSB(הירש מכ,יפרחלמיטב זכרונו של . גשרלא ב, ק" שנמצא במי -SSB618צרת קולינס ונקרא ו היה מת -T 

מ יפרח "סג. ק"לא במי, רשגבמכשיר קשר באמצעות   ייעודים"ערוץ תגר בין הטרפדות היה בשהק. T -618או 

מלחמת ששת טרפדות ממש לפני בגשרי הפיקוד של הג חדשים לקשר עם מטוסים הותקנו " כי מכשירי תא,ציין

ע איך להפעיל את מכשיר דרק יפרח י, בספינת הפיקוד.  מאוד להפעלההם היו מסובכים. האו בתחילתהימים 

טרפדת  נוהל ב"הכורס"הקשר עם מבנה ה זאת במסי. ק"אלא במי, הוא לא נמצא לידואבל ,  למטוסיםהקשר

 )באדיבות עמותת חיל הים(יוז -לוויןם ק"מכ   

204-ק בט"מדור מי  
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מערכות , אין ספק. ם"ן משה אורן באמצעות מכשיר התג" רסג"ל את המסרים למפההעביר ש-  203-  ט-  אחרת

  .לות למדיהקשר היו מסורב

-  של טהסימוןהמיקום הראשוני של המטרה סומן על שולחן  . פשוטואינ המרחק למטרה ומהירותה חישוב

שועט אל הקרב  ,19ר בן ים סד"החישוב הראשוני של המרחק מהטרפדת למטרה נעשה בידי מוכ. 204

קצין .  קשר38  עד36בטרפדת מקפצת על פני המים במהירות , ם מואר קלושות"במדור מכ, הראשון שלו

ם "מהמוכהוא קיבל לאחר דקה או שתיים . הסימוןעל שולחן בעיפרון את מיקום המטרה  סימן 20-  בן הק"הגנ

מהירות ה. ני המיקומיםמרחק בין שהאת בסרגל אז מדד ו, שולחןאותו על הגם  וסימן חדש מטרה םמיקו

 אם 30-ב,  אם עברה דקה60 היתה מכפלה של מרחק זה במיילים במספרהמטרה המחושבת בקשרים של 

 כיהוא חישב בהתחלה . ם היה שגוי"מכהראשוני במיקום ה כי ,רויפרח סבמ "סג .וכך הלאה,  דקות2עברו 

  .רש ק28- כ-   את המהירותחדשמשב יח, שנתבקש ל ֶמת נתון זהלאחר .  קשר30-כהיא מהירות המטרה 

 ג"ת המפל ספינ– 204-  לטה ושנמסר,203-  בטה שנתקבל"הכורס"ג הראשונה ממבנה "בהתקשרות התא

שם ליפרח והועבר מגשר הטרפדת התקבל ב מידע זה ."יש לה תורן אחד וארובה אחת" :הטייסציין  - אורן

כי , שגוי דיווח זה היה גם, במבט לאחור. Z מדגם ]בריטית לשעבר[ק עם הערה כי המטרה היא משחתת "במי

 המשחתות המצריות 2,  מלפנים ומאחור,םניתרשני  ובה אחתו ארו היZמדגם מצרית משחתת ללמרות ש

אבל הדיווח . כלו לחזור לים התיכון כי תעלת סואץ נסגרה בגלל המלחמהי נמצאו בים האדום ולא Zמדגם 

 שמסוגלותאוניות המלחמה המצריות היחידות . מופגזת מהים לאור הדיווח שאל ערישהגיוני נראה ליפרח 

ל מטרה זאת  אב15.ר או אוסה מתוצרת סובייטיתאחתות או ספינות טילים קומהיו מש מייל 14 ממרחקלהפגיז 

 כפי, מהיםהמטרה את החוף ה זהפגיאכן אם .  קשר30והמהירות המחושבת שלה היתה , וחה כמשחתתוד

  . קשר30 תמשחתת יכולה לשוט במהירוו, היא היתה חייבת להיות משחתת, חודוש

וכי חיל  , מייל22או הציג מטרה שנתגלתה במרחק " צבע"ם " כי המכ,דוחים את ההסבראחדים מחברים 

יש כמה . ליבחישוב המהירות מוסברת לעזאת טעות . "ליברטי"האמיתית של מהירות ההים טעה בחישוב 

ופעה הנקראת תלמדת על  מאלקטרוניקהסקירה של ספרות בנושאי . ם"במכשדווח הסברים אפשריים למרחק 

לעתים ומסוגלות להגיע למטרות אף מתעקלות ם "י קיץ בהירים ויבשים קרני מכ בימ16".השתברות"או " תיעול"

 התיעול או יתתיאורי, ךמשום כ. ם קיץ בהיר ויבשו היה י1967 ביוני 8. ה הרגיליראיקו המעבר לטווח 

האחרונה הופיעה על , "ליברטי" התקרבה ל"סייוויד"המשחתת כי כשהיא עובדה ה; השתברות סבירה ביותרה

 )CTG 60 (60.5מפקד קבוצת משימה מ שנשלח מסר. לי מי85 מעבר לאופק במרחק "יוויסיד" של ם"מכה

 'ליברטי'זיהוי טנטטיבי " :ציין 1967 יוני Z090004-ב) CTF 60( 60מפקד הצי השישי ולמפקד כוח משימה ל

 כי ,הדבריין מענ." Z0430 )זמן הגעה משוער (ETA םלפני מייל 85 מזרח 31-05 צפון אורך 32-35רוחב 

  .ת מראשו כארבע וחצי שע,"ליברטי" יכלו להעריך במדויק את זמן המפגש שלהם עם "וויסידי"אנשי 

הזדקרות ראותו כנובע מניתן ל ו,זניחחק מעבר לאופק רהמ, תיעולתופעת הלא קיימת השפעה של אם 

 מעל פני "ליברטי"של לי יהתבלטות המבנה העמ ו-   מטרים6-  כ–ם של הטרפדת מעל פני הים "אנטנת המכ

  .ם"המכממה שדווח מ מייל 3 עד 2-היה קצר ב "ליברטי"טרפדות ומרחק בין הייתכן גם שה. המים

על פי תורת חיל , ראשית.  היו שתי משמעיות חשובות-  קשר30- כ– "ליברטי"של חושבת מהירות המל

ב "תורת צי ארה. נית מלחמהו אהיא קשר 20ם שנעה במהירות מעל "מטרת מכההנחה היא כי , הים הישראלי

  . אותה כאונית מלחמהסווגתם מ"כבמשל מטרה  קשר או מעלה 25מהירות של  - ה עת היתה דומה אותב

  ישמיזכותו של ל האוויר והים ות בין חילמתמשךויכוח מתנהל  1956-  ב"איברהים אל אוואל"מאז תקרית 

 לאחיל האוויר של בקרה ה ביחידות םבקריה, ליתיחי-  יריבות ביןמתוך. תפיסת המשחתת המצריתלזקוף את 

  17.ריתיברשת ההגנה האוו ררתו איתם לדבי ששלנציגי חיל היםאפשרו 

חיל הים היה קורא כי שלא יעלה על הדעת  סבורים ,ויר והיםו האותמעורים ביריבות בין חילהאנשים רבים 

משמעות  כי ,דגישיםמ אחרים מומחים. הוא יכול להגיע למטרה ולהדביקהש סבר לעזרת חיל האוויר אם

חייבת היא  קשר ולכן 30 או 28מהירות של שהמטרה נעה ב,  כלומר–המידע שהיה זמין לצוותי הטרפדות 

חיל משוכנע ש, מכל מקום ,זהספר  מחבר .במקוםסבירה ותה  לסיוע אווירי הישבקשה היתה –להיות משחתת 

אפילו  ,הר להדביק את המט,ש ביותרו ולו קל,כויייש לו סשלא היה קורא לסיוע של חיל האוויר אילו האמין הים 

   .היה בטוח שהמטרה היא משחתת
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, פורט סעיד לאנה פוחרטום המטרה מש ,דות קבע הטרפג"למפ.  סיוע אוויריביקשאכן , בעובדה, חיל הים

אילו . °283 היה "ליברטי"הקורס של  ש,אין ויכוח על כך 1300.18 בשעה "ליברטי"ם ו מייל ממיק60-  כהשנמצא

במהירות אחריה  תדפווהטרפדות רבעוד , שב חיל היםיח שכפי,  קשר28במהירות לשוט  "ליברטי"המשיכה 

. המטרה למעגן בטוח בפורט סעידכניסת  מייל לפני 22 שלא היו מצליחות לסגור את הפער להן ,  קשר36

 נעותמטרות הכי  ] במקורכך[ הודיע 914פלגה  "היהת למפקדת חיל הים בסטלה מאריס והמסר מהטרפד

 ],[להשיג אותןלא יכול הוא  .]של המטרה[טוב את המהירות ק ו לבדהוראהנתנה . קשר 30מהירות מערבה ב

  19". מטוסיםלוחמציע לש

מוצב  הפיקוד (י "במצפ, מפקד חיל הים, אלוף שלמה אראל ביוני נמצא 8מאז שעות הבוקר המוקדמות של 

תה ל גי0600ר של ואחרי שטיסת הסי .חיל הים ל כוחות ע ותישירמשם ד פיקו, בסטלה מאריס) של חיל הים

  .סימוןעל שולחן ה "יניטרל "סימוןאראל הציב ,  במיקום הבוקר המוקדם שלה"ליברטי"את 

 יצאאל ראר שאטקטי כהפיקוד ה  את, איזי רהבם" אל,)ראש מחלקת ים (סגן מפקד חיל הים קיבל, 1100- ב

 3/ן ים"רע מחליפו של, לונץ) רמי(ל אברהם "סאהורה , כןזמן קצר לפני  . לחיפה לנמלוירדאת סטלה מאריס 

לא רק  לונץ 20. האוניהשלהסימון את  הבקרהמשולחן ר ילהס, גלעד) ק'ג(יעקב ל "סא, )עיםצראש ענף מב(

  .פיקודאת ה תפס הלהכשצעד שנקט  רהב בם" לא עדכן את אלםהוא ג, הסימוןיר את סקד להפ

האוניה שהוא סבר .  עומדות במקוםלאאוניות ש ,ריהסבהוא ? דכן את רהביעולא ל לונץ "סאכשל מדוע 

פון של ייומן הס.  קשר15-שטה דרומה בכשהיא בראשונה  מייל מהנקודה שבה נצפתה 75נעה לפחות 

-רס בו שינתה ק"ליברטי" שמצייןהוא גם . ר קש15- כהיתה  אותו בוקר 0600-  מהירותה בכי , מציין"ליברטי"

 ותיקנה °060-  לפני שפנתה שמאלה ל°190 דקות בקורס 10- כושטה ,  ימינה לכיוון החוף המצריפנתה, 0555

הימי הבוקר  החלו בזמן שמטוס סיור "ליברטי"ני תמר�. "אלפא" שלה לנקודה ורי הקורס המק- °130-חזרה ל

פורט אל עבר יה נעה ונ שהאחשובל את המטוס טעותנים נעשו על מנת להייתכן שהתמר�. וניהאליד ה נמצא

  .סעיד

 1100-בקרבת פורט סעיד ב" ליברטי" את ציב מה קשר הי15מהירות  ב°190 שעות בקורס 5שיט של 

 הסימוןכתוצאה של הסרת . הסימון שקל אפשרות זאת כשפקד להסיר את 21ל לונץ"לא ידוע אם סא. ערךב

,  שחקר מאוחר יותר את התקרית,ירושלמיל ישעיהו "סאפט החוקר והשהחליט ,  רהבם" אלעדכוןב שלהכו

  22.לזמן את לונץ כנאשם

מהן  בורחתהמשחתת מצרית שהוא  , שלהןם"המכלפי  ,פה אווירית על מה שחשבויהטרפדות ביקשו תק

נציג חיל , ן פנחס פנחסי" ממפקדת חיל הים בסטלה מאריס לרסןטלפוב הבקשה הועברה. יוון פורט סעידלכ

מידע זה  אבל לא קישר, 0600- ב"ליברטי"קום של יפנחסי היה מודע למגם . בקריהבמפקדת חיל האוויר הים 

   .משחתת מצרית מפגיזה את אל עריששהטרפדות  לדיווח של

ל "של צה) ע"מצפ(ליון ע מוצב הפיקוד ה–" בור"הנה של שובחדר קטן בקומה הרא ממוקם פנחסי היה

או חדר , בבור. בפנטגון) NMCC(ב " של ארהד הצבאי הלאומיוהבור דמה במקצת למרכז הפיק. בקריה

 במוצב הפיקוד. זעירטחון חדר ילשר הבשם היה  1967-ב. קרקעיים-  תתם בונקרינבנו מספר )ל"חמ (המהמלח

 היה חדר ביותרים שובים החחדראחד ה.  ולפונקציות שונותמרחבי היו חדרים נפרדים לכל פיקוד שבבור

 ס בסטלה מאריי"צפמבכלא  ש,ע"מצפב. המתאימיםחדרים לוהופצו  כל השדרים שם התקבלו, תקשורת נכנסת

בזמן אמיתי של המצב הקרקעי תה מפת סימון לא הי, יר בבורוחיל האושל ) מרכז השליטה( ט"במשלאו 

   .גישה ישירה למוצב הפיקוד העליוןנעדר אבל , חיל האוויר היה סמוךט "משל. הכולל

חלקים של ות ישראל נה את כל מדיגה הצילמפת שולחן גדו. ת קומו2היה  חיל האוויר ט"משלגובהו של 

,  ישב מפקד חיל האווירעליה ש, במה מוגבהתשנייהבמפלס הקומה הניצבה  מול המפה .שכנותההמדינות 

 )שייקה(ל ישעיהו "סא,  מודיעין חיל האווירשישב רא, רי מחצית זכוכיתואחמ, ולאשממ . הוד)מוטי(אלוף מרדכי 

ראש ענף ישב ו של הרלב ינולימ ,סגן מפקד חיל האוויר,  הרלב)רפי( רפאל ל"סאל הוד ישב נו שילימ. ברקת

 וו או עמדבאות בשורה הראשונה ישיס הכ4רי ו מאח23.ל שמואל כסלו"סא) ר הראשייבקר האוו(שליטה ובקרה 

  .ון מהירנים לעיוו נתגעל הקיר ממול הוצ. רי מפקדוו מאחב שיש,נו של כסלוכמו סג, אנשי מטה שונים

ל חדרי שסצנות כמו ב סימוניםמציבים ומזיזים , חןל חיל האוויר סביב לשואנשיבקומה הראשונה עבדו 

פעלו  ,מתחת לבמה, קומהאותה ב. יהי מלחמת העולם השנם עלמלחמה של חיל האוויר המלכותי בסרטיה
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ה בחדרים שבקומה י המטשאנ. ן פנחס פנחסי"רס, ונציג חיל הים, מטה אחריםמשלהם קציני חדרים ב

כדי . "סגור" ון בקו טלפי"מצפהתקשר עם ונציג חיל הים , מקושרים טלפונית למפלס שמעליהם נה היושוהרא

שבו הטלפון מעולם , ת של קו פתוחכ יעיל ממערתזה היה הרבה פחו. למענה יןת ולהמל לצלצהיה עליושוחח ל

 ישב אלוף בהש, יהימה הראשונה לשנוקבין החיבר גרם מדרגות . אזין בכל קצהמהו תמיד יש ומתקנומלא 

  . הבקשה נדחתה. ה אוויריתפיתק , שבקומה מעליו,טלפונית מאלוף הודיקש בן פנחסי "רס. הוד

. 1967 ביוני 7שהתרחש בליל דרושה בקיאות ב ,על מנת להבין את המצב בקריה ואת גישתו של אלוף הוד

, ר והים הועמדו בכוננותויחילות האו. שטות צפונה לאורך החוף -לות גדואוניות  -  מטרות3ל ע חוף דיווח ם"מכ

שהונח , האוניות עם ליצור מגע) 38- ק( "חיפה" ו)42-ק ("יפו" ,)40-ק ("אילת"משחתות ה 3שלח את וחיל הים 

 נעו שבוריםעננים . 'הפצצה מסוג מיראז- בחיל האוויר הזניק כמה מבנים של מטוסי קר. מצריותמשחתות כי הן 

  .הלילה בשמי

 ושהם ביק .במהירות גבוהה תו אוניות נע3ובלי שמבעד לפרצות בעננים ראו  כי , לאלוף הודוהטייסים דיווח

 כי וואמר ל , חיל הים בסטלה מאריסם"שבמח, ל בטלפון עם אלוף אראשוחח הוד. מאלוף הוד אישור לתקוף

לחיל היתה , זה היה עניין ימיפי הנוהל מאחר שעל . ףוצה לאשר למטוסים לתקוא רואוניות וההבחינו ב טייסיו

ואם לא יתקפו מיד הוא , דלקאוזל ה מטוסיובהוד טען כי . השיב בשלילהאל ר אואלוף, הים המילה האחרונה

 לצלול אל מתחת לעננים יםסומטהל ע פקד ,רצון- באי, הוד. תאורההטלת ל ע התעקש לארא. יחזיר אותם

 ם"הנקודות במכ. כל אוניות מצריותשם לא היו . "חיפה"ו" יפו", "אילת "נור אתהאיר   כךרגע אחר. ולהטיל נור

   24.מטרות שוואהיו 

 ובזבוז משאבי האוויר המוגבלים שלסבר כ מה שהוד בעקבות צוננתהאווירה בין חילות הים והאוויר נותרה 

 להיות החלטישעליו ונענה , ח להשיג סיוע אוויריי הצלכי לא ,לסטלה מאריסן פנחסי דיווח "רס. בלילה הקודם

 לא דהו. למורת רוחו של הוד,  להתעמת ישירות עם אלוף הוד כדייומעלשקומה לועלה  נוחהוא קם משול. יותר

 :פנחסי השיב. שאל הוד" ?יש לך מטרה. "נוסףאת משאביו המוגבלים למרדף שווא לחיל הים  רצה להקצות

   25".כן"

 שני כסאות שישב, בקר האוויר הראשי, שמואל כסלו ל"סאאלוף הוד העביר את פקודת הסיוע האוויר ל

) שרות כללי(כ "ש חמושים בפצצות CJ3ים 'ז מירא4- מורכב מ26"מנורה"סגנו של כסלו ציין כי מבנה . לימינו

  ".לא ":כסלו השיב.  למטרה זאת"מנורה"שאל את כסלו אם להסיט את מבנה ו, ו דרומהכהיה בדר, ג" ק250

ה זאת מבר כי משיס כסלו ל"סאו,  תעלת סואץידאוויר ל- אתרי טילי קרקעתיפ לתקובדרכה  הי"מנורה"

תו של כסלו לא להסיט את מבנה טהחל, באורח אירוני. ל חיל היםי בשבמטלהחשובה יותר מאשר ביצוע 

 לוודאי ב קרו"ליברטי" את ףלו תקאי; ג" ק250צצות פב  חמושה הי"הרמנו"כי , "ליברטי" ת לטוב פעלה"מנורה"

י ס מטו2, "הסכור"את משאבי האוויר שלו ושם לב למבנה עתה  סקר וכסל.  מטביע אותה תוך דקותהשהי

קרוב ת סואץ ולמעל תע )CAP( י אוויריבסיור קרב, אוויר-וטילי אוויר מ" מ30שים בתותחי מו חC3' מיראז

. "ליברטי"מאל עריש ו יםילי כמה מ27,"בועז"נקודה   מעלההיחזרה לבסיסו ב "כורסה" בנתי.  זמנו במקוםלקצה

 תאוהזהיר " ,*לדפוק,  אוניית מלחמהואם ז*"ל עריש ופקד כיוון אלנוע ל" כורסה"מבנה  אתאפוא   ניתבכסלו

  קשר עםתריג ליצ" תדר תא"כורסה" להקצההוא ." יש לנו טרפדות באזור, זהריאבל ה"ל המבנה ימוב

  28."פגודה", 914ה גאת אות הקריאה של פלמסר לו  והטרפדות

" כורסה"טייסי מבנה ראו עתו ליד אל עריש געם ה. עזב את תעלת סואץ וטס לכיוון אל עריש "כורסה"מבנה 

אבל אז הבחינו ,  סירות קטנות2 שיש רק ובשבתחילה ח. סירות אחרות מצפון בואוניה שטה מערבה ואז צפ

ניסה ליצור " כורסה"אבל , בסביבות אל עריש" ת מלחמהיאוני" אישור לתקוף "הכורס"אמנם היה ל. ישיתבשל

 חיל הים התקין מכשיר .ים לא היה פשוט-הקשר אויר, לעילכפי שנאמר  29.עם ספינות חיל הים קשר רדיו ישיר

 היתה 203-אבל רק ט,  הטרפדות זמן קצר לפני תחילת המלחמה3ג עם תדרים אוויריים בכל "קשר תא

-טהתנהל בתיווך של , מפקד הפלגה, ן אורן"ורס" כורסה"בין  כך שהקשר, יל את הציוד כיאותעמסוגלת להפ

203.    

שימש ש – צלב לבן על רקע אדום –-סימון הזיהוי המוכר מחפש את , "ליברטי"טס סביב " כורסה"מוביל 

 תייאונ  להבדיל ביןהקפיד" כורסה"ל מבנה י מוב30.ל האוניהעה דגל א הוא לא ר.ל"לזיהוי כלים של צה
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, 1355- ר ניתן בוהאיש. ת ספציפית לתקוףו ביקש מהבקרה רשז ואות הישראליהטרפדותובין המלחמה הזרה 

  ".לחמהמ תייזאת אונ" כי בתנאי שווידא

 31.בגבם שהשמ,  שלו לצלילות שטוחות ממערב למזרח2' ומס" כורסה"מוביל מבנה התגלגלו  1357- ב

 500-  ל450בין ת ובמהיר. הוהתקיפה האווירית החל, מ שלו" מ30 את הדק תותחי לפתהשלו האצבע המורה 

 4בכל כחצי מייל או ,  מייל בדקה8-כ בקצב של ,נעה באיטיותש ת שטחהמטוס התוקף על מטרסגר קשר 

מאוד . נוסףחזרה ליעף לפנות  למעלה וךמשל כך היה עליו  ואחר,הזמן המירבי שעמד לרשותו לירי, שניות

ת אהתופעה נקר. הסגירה על המטרההגבוהה של מהירות הבגלל ,  מדיזמן רבשאר ביעף התקיפה ימסוכן לה

. מנה בטוח מלמרחק למעלה למשוךבמקום אל תוך המטרה משיך ביעף מ הטייס שבה ,"קבעות במטרהתה"

רב קטייסי ,  בהגעואו פמטרת שטח  תרסק לתוךמתום הירי עד שהמטוס ממאחר שנותר זמן קצר ביותר 

עכב נהגו למודים כי  , ספר זהכולל מחבר,  רביםםטייסי.  שוב ושוב לירות ולמשוך למעלהמתודרכיםותקיפה 

  .ום שלו באותו י2'  ומס"הכורס"ל מבנה ימובכך עשו . לצפות בפגיעות כדיה לעאת המשיכה למ

מ " מ30 בקוטר פגזיםכשפגע זרם 

הוא חדר אל תוך המבנה , "ליברטי"ב

קוטל , משוריין ואת הסיפון- אלי הליהע

של שווה יוד במידה צאנשים ומשמיד 

המנוע  גם פגעו בסירתפגזים ה. פראיות

 במרכז האוניה בצד ימין מעט הפסנואש

 שני מכלי וניקבו והצית, חורי הגשראמ

 צדהמאופסנים ב ליטר 200דלק של 

מפלס אחד מעל  (01לס מפשמאל ב

  32).לסיפון הראשי

זכוכיות . רררו בגשתשהאימה ומהומה 

 ופות מרוטשות ודם היו בכלג, מנופצות

ל מקגונגל נותר שליו "סא, בתוך כך. קוםמ

הוא אפילו . והמשיך לפקד על האוניה שלו

הוציא את מצלמת האוניה מהכספת וצילם 

)ב"צילום צי ארה(תוקף מהירכתיים " רויאל"אחד ממטוסי מבנה      
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 שלא יכלה כך "ליברטי" שיבשה את יכולת תקשורת הרדיו של הפה הראשוניהתק 33.השניהתקיפה את גל 

הפיקוד ג הגלויה של "שדר ברשת תמדור הקשר של האוניה החל ל. לים שלהי הרגהמוצפניםלשדר במשדרים 

מישהו הזיז בטעות .  ללא הצלחההבתחיל,  באירופהב"מפקדת הכוחות הימיים של ארהב) HiCOM(הגבוה 

והמשדרים , סמית.  ויין לל"רסן טאלחוקן במהירות על ידי ו ותהלזה נתג. את מחוג התדרים בקילוהרץ אחד

 לם ששדריאגדה שהמא מקור היה, נהרסוחיבורים ש כמו, נוסף לבעיות אחרות, ת קשר זאתיבעי. פעלו מיד

  ):94' ע(ב "ועדת החקירה של צי ארה  סמית בתמליל שלל"רסן ט עדותו של אלחולהלן". נחסמו" "ליברטי"

  

את לקחתי מיד .  שהיאאל כל תחנה, שאנו מותקפים hicom- לשדר ב)MC1 (הכריזהמערכת מסרה הודעה בנ

וכחמש דקות , ונמעה אותשאף תחנה לא . ו לשדרנהתחל. יו עזרדר, UIC 32 על השהיhicom -שדר היקרופון ממ

כך , א שידוריוגם ממנו לא הצלחנו להוצ, יםשדרמ בחדר ה2' מס מיד עברתי למשדר .ח כי המשדר הושמדוך דו כאחר

 ה"קרים בטעות את מחוג התדדחף שהו י ומצאתי או גיליתי שמיםשדרמשבשעה זאת בין ההתקפות ירדתי אל חדר ה

ו את נר העבליהןא ש"סכמטי"תי את תחנות סתפיו ודתיקנתי זאת ורצתי בחזרה למדור הר. אחד הצידה) קילוהרץ(

.שדר ההתקפה
34

  

  

אות ש, )CVA 60 ("סרטוגה" בנושאת המטוסים נקלט ,צי השישי שהגיע ל,ל ההתקפהעי נשואח הרוהדיו

החלה , ית האווירהפיד לאחר שהחלה התק מי35).  סינין שעוZ1210) 1410- ב,"סכמטי " שלהקריאהה

  36."אנו מותקפים עבור, אנו מותקפים, 'כוכב רוק'כל תחנה מ, עבור, 'כוכב רוק'כל תחנה מ" לשדר "ליברטי"

 אתה 'סכמטי' מ'ב רוקככו' ":"סרטוגה" דקות מנושאת המטוסים 2  כעבורם על תגובהיהיומנים מרא

שעת רישום ." זה לא הולךמחליף משדרים אבל ":  דקות4ר ועב ביומן כםהרישו." עבור, אמור שנית, משובש

ו ביומני מרשם שנזמניהשומכאן ,  סיניZ1218 - 1418 היתהשידור המסר על התקפת הטורפדו של יומן ה

 לידיעתך 'כוכב רוק' מ'סכמטי'":  היומן הואישוםר. תייםיאמה התרחשות האירועים לפניהקשר הם כמה דקות 

  ."מבקש סיוע מיידי עבור'  מע9-ים כו מטורפדו נוטנעגנפ

ו ד במשר1990 בינואר 12-זה בספר ן עם מחבר וונים לפרק זה בראית רוב הנתפנחס פנחסי סיפק א

, הקלטת הראיוןהסכים לזמנו ומ בנדיבות הקדיש לי פנחסי.  סגל הפיתוחעםנמנה הוא שם , בטכניון בחיפה

פנחסי רכן  , לתיקיעפרונותאת  ומחברתי תכניס א להיתחלתבה והו הרשמקול ככאשר. שנמשך כמה שעות

 עומד לומר לך יאנ. "י לאורך עמוד השדרה של חלףורעד ישערות עורפ למשמען סמרו מילים שפלטלפנים ו

 לך מה דאני עומד להגי. יש עד היום שלא אמרתי לא,משנהול כקצין ימי אחד משהו" –אמר פנחסי  - "עכשיו

אקדח "זה עדיין חיפש אחר ספר  מחבר ,באותו שלב במחקר." רצהתמה שזה בה שֶ  ועָ - ותו יוםאמת קרה אב

נות על אונית וו אלא היו התקפות מכ,ההתקפות לא נגרמו עקב שגיאותשיה ירא, רתמ זאת או– אפשרי "מעשן

קרה בשעת ב בהיה ש,די קצין ימי ישראלי בכיריוידוי שעמד להינתן על . והנה זה בא. ב" של ארהמלחמה

  .המתח היה אדיר. פותיהתק

   ."חיל האוויר בין חיל הים ומה שגרם לטרגדיה איומה זאת היה התחרות העזה: "פנחסי המשיך

 שהרי,  אבל הסביר לו כי זאת לא תיאוריה חדשה,זה הודה לפנחסי על המידעספר  רמחב. המתח התפוגג

  ."בורגספינות שר" ,רבינוביץאברהם  בספרו של הועלתה היא, סף למקורות אחריםובנ

  

  

                                                 
1

ב "ממצאי ועדת החקירה של צי ארה. 0849- ב"אלפא" מציין שהאוניה הגיעה לנקודה "ליברטי"יומן הסיפון של   

וח יוד. ריםינים זמנים אחיומקורות אחרים מצ ,0835 מציין "ליברטי"ק של "יומן המי.  יומן הסיפוןמאששים את

  .לענייננוסטיות אלה אינן משמעותיות . 0843ל מציין "ה של צהירוההיסט
2

 4סעיף . 1967 יוני Z082100, )סוכנות הביון של משרד ההגנה (DIA-משרד נספח הצבאי תל אביב למסר מ  

   ."ל אתמול"התקפת הפגזה מצרית מהים באזור עזה דווח על ידי צה: "שדיווח, 0812-מתייחס למסר מ
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3

ל מקגונגל העיד על ההתפוצצויות "סא, בנוסף.  מדווח על ההתפוצצויות1967 ביוני 8-ב" ליברטי"יומן הסיפון של   

  .33-34, ב"בפני ועדת החקירה של צי ארה
4

   James M. Ennes Jr., Assault on the “Liberty” (New York: Random House, 1979), 56.  
5

  . היה תוצאה של פעילויות חבלנים1967 ביוני 7-ים בלא ידוע אם הדיווח על הפגזה מה  
6

והעביר את , ל על חולשתה של חוליה זאת במערכת הפיקוד ושליטה שלו"עמד צה, בעקבות מלחמת ששת הימים  

אפשר רק לשער האם מיזוג הפיקוד ושליטה של חיל הים עם המפקדה . מפקדת חיל הים מסטלה מאריס לקריה

  . ליברטיבקריה היה מונע את אסון 
7

, 204-טמפקד , גיל קרן; 204-ט טרפדתק ב"קצין מי, אהרן יפרח; רים"מפקד פלגת הסט, ראיונות עם משה אורן  

שביקשו ) רפי אפל (206-ט-ו) רמי רפאלי (203-ט הטרפדותמפקדי ו; 206-ט על סיפון מתמחהקצין , צור) רה'צ(אורי 

   .יב ובאשקלוןבתל אב, 1990 בינואר 18-11 בין, בשעתם בעילום שמם
8
 914פלגה : "*914ראו גם את יומן המלחמה של פלגה . 081205- הרישום ב, יומן המלחמה של מפקדת חיל הים   

  .1120-הרישום ב, 1967 ביוני 8.*" יוצאת מנמל אשדוד
9
י אבל בראיונות עם מפקד,  קשר42רים אלה יכולים לפתח מהירות של "סט" ,יינס'אוניות המלחמה של ג"פי - על   

נקבע כי מנועי הסירות התבלו , המכירים את הסירות,  וקצינים ימיים ישראליים אחרים1967 ביוני 8- הסירות ב

 38- ל36והמהירות המיטבית אותו יום היתה בין , של גידולים ימיים" זקן"תחתיות הסירות כוסו ב. ונזקקו לשיפוץ

  .תה המהירה מבין השלושהיא הי. 203-הסירה ששיפוצה היה המאוחר ביותר היתה ט. קשר
10

  .081330- הרישום ב, יומן המלחמה של מפקדת חיל הים   
11

שמראה על , יש סטייה קלה בין יומן המלחמה של מפקדת חיל הים. 081341, 914רים "יומן המלחמה של פלגת סט   

ממש , ום כךמש". קו ראיה"ם פועל ב"מכ. 1345-שמראה את הכיוון למטרה ב, והקלטת בקרי הטיסה, 1343- מגע ב

ם של "אנטנות המכ.  מייל16.5מטרה בטווח " לראות"הוא יכול , בגלל עקמומיות כדור הארץ, על פני הים או האדמה

ליברטי "המבנה העילי והתרנים של , הגוף, בנוסף.  מטרים מעל פני הים5.5-רים הותקנו על תורניהם כ"הסט

לא ידוע . ם" מגדילים במקצת את טווח הקליטה של המכגבהים קטנים אלה היו.  מטר מעל פני הים21-התנשאו כ"

היו בפועל " ליברטי"רים ו" מייל או האם הסט22ם מוחזר בטווח "רים יכול לראות הד מכ"ם של הסט"האם המכ

.  מייל מהאוניה בזמן יצירת המגע20-רים היו במרחק כ"הסט, "ליברטי"על פי המיקומים שדיווח מפקד . קרובים יותר

ידוע ". תיעול"ם לראות מעבר לאופק ב"ניתן להסביר את יכולת המכ, ם רגיל"מרחק גדול יותר מטווח מכאילו היו ב

 20- למחרת בבוקר בטווחים גדולים באורח ניכר מ" ליברטי"ם עם "דיווחו על מגע מכ" מאסי"ו" דייוויס"שהמשחתות 

 R. C. Shearer and Jay Rosenthal, “Don't Fall in the Radar Hole,” U.S. Naval Institute:  ראו. מייל

Proceedings, December 1973.  
12

  .בדרגת סמל,  באותו זמן19 או 18הוא היה בן . הוא שם חיבה לגוליבר" גולי"  
13

  . מייל24-מעוגל ל  
14

 ומציג תצוגה דיגיטלית GPS-ם זה משולב ב"מכ. מסטר שזמין עתה בספנות המסחרית'ם דקה ברידג"מכ, למשל  

ומהירות מעל הקרקע ) COG(בנוסף לקורס מעל הקרקע ,  קואורדינאטות אורך ורוחב של האוניהשוטפת של

)SOG .( הנחת הסמן על מטרה מראה את מספר הזיהוי האוטומטי שלה)AIS (ותצוגה דיגיטלית של הקורס ,

בנוסף לנקודת , ם מייד יחשב ויציג את הכיוון האמיתי והיחסי למטרה"המכ. מיקום המטרה והמרחק אליה, מהירות

  .ההתקרבות הקרובה ביותר
15

הפגזה מסוג זה לא .  סובייטייםSSMסירות טילים מדגם אוסה או קומאר יכלו להפגיז את החוף בטילי סטיקס   

והיכולות המלאות של סירות טילים אלה לא נודעו לחיל הים הישראלי במשך , אירעה במהלך מלחמת ששת הימים

 על ידי טילי סטיקס שנורו 1967 באוקטובר 21-הוטבעה ב" אילת"י "המשחתת אח(חודשים ארוכים אחרי המלחמה 

  ). ל קומאר"מסטי
16

  .Shearer and Rosenthal, “Radar Hole,” 55: ראו  
17

מחבר ספר זה קיבל אישור לכך מקציני חיל האוויר של . ב"ב וחיל האוויר של ארה"אותו נוהל קיים היום בין צי ארה  

וניתן לאמת זאת בנפרד בהתייעצות , 1995 באפריל 5-נדי לממשל באוניברסיטת הרוורד בב בבית הספר ק"ארה

  .  עם קצין קשר מנוסה של חיל האוויר האמריקני
18

-31הוא , N, 33-41.1 E 31-22.2-" ליברטי" ביומן הסיפון של 1200-שחושב על פי המיקום ב, 1800-המיקום ב  

22.2N, 33-36.1 E  -על פי . ל"מיקום זה מוצג במפה בדיווח ההיסטוריה של צה. ס האוניה מייל הלאה בקור5- כ

ההבדל ביניהם . שני המיקומים אינם תואמים. N, 33-38 E 31-25 היה 1300-מיקום האוניה ב, "ליברטי"מפקד 

ל "אולם דיווח ההיסטוריה של צה, הבדל זה אינו משמעותי". משוער" מייל ומשום כך נעשה שימוש במילה 5הוא 

. פנתה צפונה עם תחילת התקיפות מהאוויר והמשיכה ישר צפונה עד לתום תקיפת הטורפדו" ליברטי"אה שמר

 מעלות במשך °283ל מקגונגל העיד כי שמר על קורס "סא, למרות שנראה כי הפנייה צפונה הראשונית בוצעה

  .אם כי הודה שייתכן שזיגזג, תקיפת הטורפדו
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19

  . חיל הים ביומן המלחמה של081347- רישום ב  
20

אראל התכוון ). plot" (סימון"התייחס הלה מספר פעמים ל, את אלוף שלמה אראל" תמז"כאשר ראיין מפיק ערוץ   

, אחרי כמה דקות הם יישרו קו). a plot" (מזימה"אבל המפיק חשב שהוא מתייחס ל, )plotting board(ללוח הסימון 

  .לזמן קצר חשב המפיק שאראל עסק בווידויאבל 
21

מחלקת מודיעין ים ושירת בתפקיד זה במלחמת יום  מונה לראש 1971-ב. ונץ המשיך לשרת במטה חיל היםל  

ל ומונה לראש משלחת "הועלה לדרגת תא 1975ביולי .  סיים לונץ את שירותו בחיל הים1975באפריל . הכיפורים

  .2013 ביוני 5-ב-ונץ נפטר בל .סגן מבקר מערכת הביטחון מונה ל1988-  ב.ל בטהרן"הביטחון ונספח צהמשרד 
22

  .ב"אותו נוהל משמש בוועדות חקירה של צי ארה  
23

ה לוד פ מונה למנהל נמל התעו1971- וב, במלחמת ההתשה) 27א "בח(כסלו שירת כמפקד בסיס חיל האוויר לוד   

  ).ג"כיום נתב(
24

המתווה . 1989גוסט  באו16-מחבר ספר זה שמע סיפור זה בראשונה במהלך ראיון עם אלוף אראל בישראל ב  

 :The Six Day War (Bostonיל 'רצ'צ. יל ווינסטון ס'רצ'צ.  של התקרית מוזכר בספרם של רנדולף סהכללי

Houghton Mifflin, 1967), 100 .ראו גם :Shearer and Rosenthal, “Radar Hole,” 56 . בעיה דומה של זיהוי

. אס.אס.ם על סיפון יו"כאשר מפעילי מכ, נקין בוייטנאם במפרץ טו1964 באוגוסט 4 התרחשה בליל מטרות שווא

לא היו סירות תוקפות . ראו הדים שהעריכו כי הם סירות תוקפות) DD 951" (וי'טרנר ג"ו) DD 731" (מדוקס"

ם כתוצאה של תנאים אטמוספריים " תוצאה של פיזור אנומלי של אנרגיית מכהיה השוואסביר שזיהוי . כלשהן

  .חריגים
25

ל " פנחסי סיים את שירותו בצה. בטכניון בחיפה1990 בינואר 12- של מחבר ספר זה עם פנחס פנחסי בראיון  

  .2007 באוגוסט 30-הוא נפטר ב. ם"בדרגת אל
26

  . במלחמת ששת הימים 3C'היה אות הקריאה של מבנה של מטוסי מיראז" מנורה"  
27

ידי חיל האוויר כנקודת כניסה -שהוגדרה על,  N, 33.15 E 31-36.2-היתה נקודה בים התיכון ב" בועז"נקודה   

-31" אלפא"נקודה : היו" ליברטי"הנקודות בדפוס הסיור של . ויציאה למטוסים הנכנסים לסואץ ומצרים ויוצאים משם

27.2 N 34-00 E , 31-22.3" ברבו"נקודה N 33-42 E , 31-31" רלי'צ"ונקודה N 33-00 E . נמצאת " בועז"נקודה

  .  מייל31-מרחק בקו ישר של פחות מ,  מייל מזרחית לנקודה בועז27- דרומית ו מייל 15פחות 
28

  .1351שעה , "כורסה"תמלילים של תקשורת בין מפקדת חיל האוויר ומבנה   
29

יוחאי וראיון עם ,  בתל אביב1990 ביוני 10-  ב,"כורסה"מוביל מבנה , יפתח ספקטורראיון של מחבר ספר זה עם   

" כורסה"אומת בהקלטה של חיל האוויר של שיחות בין מבנה .  בתל אביב1990 ביוני 17-ב , שלו2 מספר ,ריכטר

  .להישאר בעילום שםבשעתם שניהם ביקשו . והבקרה
30

  . בתל אביב1990 ביוני 10- ב" כורסה"ראיון של מחבר ספר זה עם מוביל מבנה   
31

יומן . 1405- ל1358ויר הראשונה נעים בין וזמני תחילת תקיפת האו, "ליברטי"יש גרסאות שונות רבות של תקרית   

יומן נגד הסיפון . 1400- מראה שהתקיפה בוצעה ב, שהוכן לאחר התקיפה, "ליברטי"של " חלק"הסיפון ה

)Quartermaster’s log( ,במפקדת חיל האוויר כל . 1358מציין , שנרשם בדרך כלל תוך כדי התרחשות האירועים

 ")בזק"כיום ( של הדואר מהשעון הדובר, ראומה אלדרשל  הלטות על רקע קולהתשדורות בין הבקרה והטייסים מוק

. ההקלטה קוטעת את השעון הדובר או מוקלטת מעליו, כשנעשית תשדורת קולית. דקההשעה ומשמיע את הש

  .1357- החל את צלילתו ב" כורסה"קלטת השמע של חיל האוויר מראה שמוביל מבנה 
32

  .)JAG לפי עימוד 141'  ע-  37' ע(ב "ועדת החקירה של צי ארהל ויליאם מקגונגל בו"עדות סא  
33

, 27, 16,22תמונות , 9ראו מיצג . ב"תצלומים אלה מהווים חלק של המוצגים ברשומות ועדת החקירה של צי ארה  

29.  
34

ראו גם מסר מיחידת התקשורת של צי . 94, ב"תמליל ועדת החקירה של צי ארה, ל סמית"עדות של אלחוטן רס  

  .67 יולי Z112310ב באירופה "ב בנאפולי לראש המבצעים של הצי ולמפקד הכוחות הימיים של ארה"האר
35

תחנה זאת קיבלה דוח תקיפה מתחנת כוכב רוק : "67 יוני Z081358למפקד הצי השישי " סרטוגה. "אס.אס.מסר מיו  

  ".ליברטי"יומני הרדיו של ו, ב" של ועדת החקירה של צי ארה24- ו23ראו מוצגים ." Z1210-ב] 'ליברטי'[
36

 Z1158) 1358-מציינים את התשדורות הראשונה של קריאת מצוקה ב" ליברטי"יומני הרדיו הגולמיים והחלקים של   

שהדיווח , אין ספק.)  זמן  סיני1400 (Z1200-ב, שתי דקות אחר כך" סרטוגה"והתגובה הראשונה של ) זמן סיני

בוצעה " ליברטי"יש ספק שהתשדורת הראשונה של ". ליברטי"שודר על ידי " סרטוגה"הראשון על התקיפה שנקלט ב

נראה כי זמני , אם כי מהות רישומי היומן נכונה.  זמן סיני1358, ברגע שבו נורו היריות הראשונות על האוניה

 אבל ) זמן סיניZ1235) 1435-לאור העובדה שתקיפת הטורפדו בוצעה ב, זה ברור למדי. התשדורות אינם נכונים

של ועדת ) יומן חלק (24-ו) יומן גולמי (23ראו מוצגים ).  זמן סיניZ1218) 1418-מצויינת ביומן כאילו בוצעה ב

  .ב"החקירה של צי ארה


