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קיימת מחלוקת .  בערך1358- ב"ליברטי" פגעו ב"הכורס"הקליעים הראשונים שנורו על ידי מוביל מבנה 

 ביוני 10- ב כפי שנרשם,"הכורס"למיטב זכרונו של מוביל מבנה . רו רקטות או טיליםהמטוסים יהאם בשאלה 

 שלו 2 ' ומסהמבנהמוביל  1.אוויר-לו נשא שני טילי אווירש' מיראז ה- ר האירועח שנים ויומיים א25 -  1992

  .בחזרה לבסיסםמטרה ופנו האת אזור אז בו זעהם . ם מתחמושתי בערך היו ריק1404-פי צליפה ובע י3ביצעו 

תמונת לא הרפתה ממנו , חצורויר והאחיל  זור לבסיסחמזרחה כדי ל– טס צפון"הכורס"כשמוביל מבנה 

אביו היה משורר . כרונות ילדותיזה הציף זו, זאת היתה פעם ראשונה שתקף אוניה. תה ביצעההתקפה שזה ע

לא היה קל לילד לגדול בקיבוץ . )1ראו פרק  (1941-נעלמו בים ב ש,"ג יורדי הסירה'כ"מפקד הוא היה . וימאי

   2.ראליוטייס קרב בחיל האוויר היש, כמו אביו, הוא נהיה משורר. אבל הוא גדל , אלמנהםעם א

ות אשני כס ,בתל אביב" בור"ב של חיל האוויר תא השליטהבישוב , בקר האוויר הראשי,  שמואל כסלום"אל

, מבנה זה. בדרכו לתקיפת כוחות שריון מצריים בסינישהיה , איתר מבנה נוסף, לימינו של אלוף מרדכי הוד

כל . ים'מיראזבדומה ל, מ" מ30 דפהי חמושים בתותח, )ד"סמב (2Bמיסטר -וסי סופרטהורכב משני מ, "רויאל"

 לכיוון אל עריש "רויאל" את מבנה ניתבכסלו . שני מכלי דלק נתיקיםופלם א נפצצותי תשגם נשא מהם אחד 

לאורך האוניה  את היעפים הראשוניים שלהם ביצעו "רויאל"מטוסי .  לתקוףויה רגעית אישר ליולאחר שה

  פצצותלפחות שלוש. יה מעלחולפםפלם שלהם באם את הנמטילי, חרטום הלאירכתיים המ ,חסרת הישע

אוחר יותר מסר ממפקדת הצי השישי למפקדת מ שלח , של הצי השישיקצין הציוד, ארתור. ל. רם"אל 3.החטיאו

  4."אין נזק מהותי. כנף גשר דופן ימיןאש  קבזֶ הֶ "ין היתר בשציין , ירות של הצי השישישכוח ה
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יה של יואז ביצעו פנ, ה לכיוון מערבל שמאהיפניתוך  משכו למעלה "רויאל"ה מיסטרים של מבנ- שני הסופר

פנתה , ששטה לכיוון מערב, "ליברטי" 5.עם השמש בגבם, ממערב למזרח,  כדי לחזור אל האוניה בניצב°270

 חצה את "רויאל"כשמוביל מבנה . בדופן ימיןעצמה צל שלה ה בדופן שמאל שלה והכך שהשמש הית, צפונה

על החרטום מה שנראה כאות וכמה מספרים בהוא הבחין , סיון לפגוע בדוודים שלהייורה עליה בנ, יההאונ

  6.פנה לשמששהאוניה צד , בדופן שמאל

 ,"רויאל"את מוביל מבנה , תייכמקצוען אמ, בקר אוויר ראשי כסלוחזר ושאל , במפקדת חיל האוויר בקריה

  "?מ' נשאיה ה"

 7,מקלעיה על המטוסיםב ירתה "ליברטי"שציינה לעיתונות ה האמריקני של משרד ההגנהרשמית ההודעה 

 מקלעי ,ב" ועדת החקירה של צי ארהבתרשומות של כמה עדויות לפי. ן האוניהמזכור ביוי אין לכך כל אאך

 9 או 8 ,ואכן, מ"על אש נו  לא דיווח"רויאל" מבנה גם ו"הכורס" מבנה גם, בכל מקרה. יה ירו על המטוסיםנהאו

 חלף מעל "אלירו"ל מבנה יכשמוב. לא היו שקטים "רויאל" כסלו ומוביל מבנה ,קות לאחר תחילת ההתקפהד

ה וצפה על סימוני החרטום ילאונ

יש : "א שידר לבקרההו, שלה

 ." ומשהוP 30. לה איזה סימון

 ניםהסימו ":ח דיווהוא 1411- ב

רלי 'צהזאת הם ה יאונהשל 

מוביל ." ]CTR 5 [5טנגו רומיאו 

מבנה חזר פעמיים על הזיהוי ה

"5 CTR" ,כי ,  הוא טעהאבל

האות הראשונה שעל חרטום 

. Cלא , G היתה "ליברטי"

,  קשר500-במהירות קרובה ל

אך ,  טעות מובנתוזהיתה 

גם . תוצאותיה היו חמורות

עו ד וגם כסלו י"רויאל"מוביל 

שאוניות ערביות מסומנות 

, לטיניותלא , באותיות ערביות

  .תרביאוניה לא עהש מכאןו

בערוץ , עשרים שנה אחר כך

 ולסכאמר , "תמז"יזיה ווטל

, שמע את הזיהויאשר שכ

שמואל כסלו לא . ת שהאוניה אמריקני,תפשהוא באותו רגע ; הקללפלט ו השליך את מערכת הראש שלו

  :לה את ההתקפהיצדיק תחה וכסל, יזיהוובתוכנית הטל. ו רגעביר מדוע חשב כך באותסמ

  

 לא ,תמרו לו לחפש אוניה אמריקניא לא –אמרו לו ? מה אמרו לו עכשיו. בנעלי הטייס... יך לשים את עצמך באתה צר

, שחיל הים רודף אחריה, מערבה שמתרחקתיש אונית מלחמה של האויב שאמרו לו . מרו לו לחפש אוניה צרפתיתא

שזאת נאמר לו רק לוודא , ומעל לכל זה. תה מצא או,אנא : הואו כל מה שנאמר לויועכש, שהיא הפגיזה את עמדותינו

אנו אומרים לו , הייתי אומר, מעבר לזה. זה כל מה שעליך לעשות. זה לא משהו אחרש, האוניה שאנו מדברים עליה

  .אתה יכול לפגוע בה, אם תהיה בטוח כי זאת אוניה צבאיתאז , שאין כל אוניה צבאית אחרת בסביבה

  

שהיתה לנו הטעות  , בטוח שעשינוייה אמריקנית והייתנבטוח כי זאת אובאותו זמן הייתי : "הוא הוסיף

דקה  ."חיל הים דפק אותנו עוד פעם! לעזאזל "ההיאמר כסלו מה שים שנכחו שם אמרו לי שש אנ8."הזאת

עזוב ת"  את הפקודה הקצרה"רויאל"כסלו נתן למבנה , 1412- ב, "רויאל"אחרי התשדורת של מוביל מבנה 

  .וויר חצורחיל הא לבסיס , פנה הביתה"רויאל"ומבנה " !אותה

,  קשר וממרחק כחצי מייל500במהירות . מבט מחרטום ימין. בדרך" ליברטי"
 )ב"צילום צי ארה" (CTR"-ו" GTR"אין ספק כי ניתן להתבלבל בין 
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ן אורי "רס.  המותקפת היא אוניה אמריקניתשהאוניה בזמנים שונים , או הסיקו,ל שונים הבינו"אנשי צה

.  ביוני8 ב מעט לאחר הזריחה בבוקר"ת ארהיהיא אוני "ליברטי"החליט ש, ע"צפמקצין המודיעין הימי ב, מרץ

ך המסדרון ש בחדר בהמרשםוהמידע נ, 4/יםהוא העביר את המידע ל. 0800- אבל מרץ סיים את משמרתו ב

קצין הקישור הימי , ן פנחסי"דיווחו של רסלאור ידע  אלוף שלמה אראל.  בסטלה מאריסי"מצפם ב"המחשל 

,  מצפון לפורט סעיד בסמוך לזריחההב נמצא"ת אספקה של צי ארהיכי אוניה מסוג אוני,  חיל האווירט"שלבמ

 )רמי(ל אברהם "סא, ם" במח3/ן ים"מחליפו של רע. אל נמל חיפהמהכרמל  וירד י"מצפ את בל עזאבל ארא

 המלחמה תאבל לא קישר זאת עם אוני, ליד פורט סעידבסמוך לזריחה  היתה אמריקנית ידע כי אוניה ,לונץ

הברית מדינה מאחר שהישראלים ראו בארצות . דווח כי היא מפגיזה כוחות ישראליים ליד אל ערישעליה ש

ברור כי , ה את הכוחות היא אמריקניתיזח כי היא מפגודור שאשהאוניה  ,לונץ יסיקש ולא היה סביר ,ידידותית

  .ריתציכלה להיות רק מזו 

 אבל.  אמריקניתתה הי"רויאל" ו"הכורס" הוא הסיק שהמטרה של מבני 1412-בשכסלו זוכר , כמצוין לעיל

ה רת ותוך שהאזין לתעבוזאדיה הגהטרשהתפתחה בזמן , אחר צהרייםבמשך כל אותו  כי ,ברורמההקלטות 

  . תכן שהאוניה מצריתיועדיין חשב שי, הוא שינה דעתו כמה פעמים, ת הראש שלוכבקשר במער

 אוניות איסוף מודיעין סובייטיות 6כי  ידעו ו,CTR 5מסומנת כי האוניה  ששמעו את הדיווח ,אחרים בקריה

היתה אוניה נוכח האפשרות שהזועזעו ונחרדו , C הזיהוי של כולן התחילו באות יסימנוכי , באזורנמצאו 

על חרטומן נשאו באורח ". )ת קשרייאונ(זי ווי" סְ דנ ס�" כמה אוניות איסוף מודיעין סובייטיות הוגדרו .סובייטית

. )CCהם בקירילית " "זיס�דנ  ְסווי"ראשי התיבות של  (באותיות קיריליות CCVעם קידומת  זיהויוע מספרי קב

  .GTR 5 -  של ליברטיום טבסימון החר  G של האותהמוטעההוי יהז -  Cמכאן המבוכה לגבי האות 

נפגע והועף ביעף הצליפה של האוניה דגלה ש ,ועדת החקירה של הצי האמריקניו העיד ב"ליברטי"מפקד 

בצד . מעט מאחורי הגשר, ן ימין ליד דופאוניה באמצע האוחסנתסירת מנוע מהיתה  "ליברטי"ל. הראשון

את ו דלקה חביות הצית את ןהצליפה הראשויעף .  ליטר200 בנפח חביות דלק 2אוחסנו , 01במפלס  ,שמאל

  שגודלו,ם דגל הלאושל שרפו את המעלן תהלהבוש ,סביר ביותר. ופרצה דליקה גדולה, הדלק שבסירת המנוע

5 X 8 1.52( רגל X 2.44גףגלגלת על התורן הראשי מתחת לדרך היה חבל מושחל המעלן הראשי  .) מטרים 

קי דעות וליאין ח, בכל מקרה. אוניהב םהלאו זה המקום המקובל להנפת דגל. ליד הגשר, ם"ומתחת צלחת המכ

, זה היה פרוש משמעותיים האם דגל ת אבל יש חילוקי דעו,ריתיפה האווי התקשלמוקדם בשלב כי הדגל נעלם 

  . ההתקפהתהתוקפים ממש בהתחל למטוסים גלויואם כך 

 הפיהתחלת התק לפני. הונףלא שכביכול , ליברטיל שבעניין הדגל  טעו מעורבים בפרשההישראלים ה

 האם הטייסים היו קרובים דיים ו א,ין בוניתן להבח שךהשאלה היא האם נפרש דיו כ .הדגל היה שם, יתהאוויר

  .)שא זה לדיון מפורט בנו7 פרק ורא. (לראות דגל בגודל זה

 9,"סוןקני"מבנה , 4 מטוסי מיסטר 2 מבנה של ,אוויר תל נוףחיל בבסיס . הסתיימה ההתקפה כבר 1412- ב

. מול אל עריששאותרה אוניה אותה  היתה המטרת המבנ. ל המראהונמצא בגלג, ג" ק250 כ" שחמוש בפצצות

 היה "סוןקני"מבנה  ש,וודאיקרוב ל 10. דקות14 עד 12קולית היה אמור להיות - הזמן למטרה במהירות תת

 כסלו ם"אלהסיט  ,"*עזוב אותהת ""רויאל" אבל זמן קצר לאחר שפקד על מבנה , הטרפדותמקום לפנימגיע לַ 

לות את יבמהירות וביעלהטביע שהיה מסוגל ,  מבנה שני זהכךולפי, מטרה בצפוןעבר ל "סוןקני"את מבנה 

  .לא תקף את האוניה,  בפצצות שלו"ליברטי"

יה צפו שאנ. מערבי-בקורס דרומי, מזרח- מצפון"ליברטי"קרב אל הת המשיכה ל914טרפדות פלגת 

ענן עצום של עשן בתוך ש ,מפליגה מערבה, היונאהיתה לפניהם .  וראו את המטוסים עוזביםית האווירהפיבתק

רבו התקהטרפדות . פורט סעידעבר ל היתה כי היא נסוגה ,לדעתם ,משמעות הדבר . מיתמר מעליהשחור

. °283 הורה על קורס "ליברטי"ום טחר, ל מקגונגל" על פי עדותו של סא.מהכיוון ההפוך לשמש, לאוניה מימינה

,  ימין שלהדופןש, "טיליבר"ציב אותה מעט משמאל לחרטום המה ש,  צפון לערך°24-  באתביוני השמש נמצ

, מאליש גדול יותר על המעלן הדגלהונף , לאחר שהדגל נעלם. מוצלהיה , הטרפדות המתקרבותאל  המופנה

הן החלו לאותת בפנס . "ליברטי"מבערך  של מייל במרחק הטרפדות עצרו 11.מהטרפדות מרוחקהבצד האוניה 

לגבי מה שהן  לא היתה הסכמהאבל ,  והחלו לאותתוצרע שהטרפדות ,ךעל כ ןרריואין ע. דיס מהבהבלְ $איתות 

הים אל ראיב"פרשת  ורא(" ניהיזו אוא"או " ךמזהה עצ"לומי א הקוד הבינל– AAהטרפדות אותתו . אותתו

  .)"אוואל
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עדת החקירה של צי ו בו.אולי בגלל עמוד העשן הענק,  לא הצליח להבין את איתות הטרפדות"ליברטי"צוות 

ביקש מפקד  1967ני ו בי13-ב. "ליברטי" מתשובהל איתות עעדות שום ה נשמעלא ,  ביונישהתכנסה, ב"ארה

 'ליברטי'האם ... 'ליברטי'אנא שאל את : "12 ממפקד שייטת משחתות ב באירופה"ם של ארההכוחות הימיי

 תוקפים מוללזהות את עצמה ', הנפת דגל וכו, הם כמו פנס איתות כלשתמשה באותותשהו השלבזמן כ

כל אמצעי אחר ב לאותת למטוסים באורות מהבהבים או סיוןיעשה כל נלא נ ": ענתה"ליברטי" 12"?ישראלים

רק למטוסים מתייחסת התשובה אבל  ,"תוקפים"שאלה האם אותתה ל נ"ליברטי" אמנם 13."שהולבזמן כ

מפקד שר הצי ספציפית את שאל , 1967 ביוני 19-במסר סודי מ.  לטרפדותכלל תייחסת מאינהוקפים ותה

" ?פהיתק]ה[פני  סיור לתסירושל  לענות לאיתותים 'יליברט'האם ניסתה " :ב באירופה"הכוחות הימיים של ארה

הוסתרו בחלקם על ידי להבות ועשן מסירת המנוע ] ותישראלי[ותים של סירות סיור תאי, כן ": השיבה"ליברטי"

תה יצירת סשני ,'ליברטי'בת מובנים וות סיור לא יכלו להיראיתותים של סי. הימניתהגשר הבוערת שלצד כנף 

  14."אורות איתות אחרים נפגעו מהירי. לדיסקשר בפנס א

 –ראש המבצעים של הצי , CNO) Chief of Naval Operations- ביולי ל6- ב"ליברטי"ששידרה המסר 

זה היה כנראה פנס  15." הטורפדוהתקפתפנס אלדיס לא נוצל אלא אחרי " כי ,ציין )ב"למעשה מפקד צי ארה

ועדת ול העיד בל מקגונג"סא.  בהתקפת האוויר מטר הושמד1 פנס האלדיס הימני בקוטר ןכש, ידניאלדיס 

לא היה אפשר לקרוא את האיתותים בגלל  ...אותתה לנו] ישראליה[המבנה  רכזבמהסירה " כי ,הירהחק

 כי לא היה איתותים , מציינות"ליברטי" בעוד שהעדויות של 16." בעשן ובלהבותותהחסימה המקוטעת של הרא

ות ארצות הברית בתל אביב דיבר רירג שאיש. AAהטרפדות חשבו שראו תגובה , גובה לאיתותי הטרפדותתב

 קצין קשר בטרפדת שלו והפעיל בעצמו את פנס אאמר שהושלי המקור : "עם קצין טרפדות ישראלי ודיווח

  AA."17 הגיבה 'ליברטי'ו, AA, 'יליברט'ית לומהוי הבינלאיאת בקשת הז רגשיהוא . האיתות

  שלובנההה. AAיין כי ראה אות תשובה  או רק דמ,האם הקצין הישראלי ראה הבהקי אור עלעולם לא ייווד

  .הי אשר תהאתה, המציאותמן באותו רגע חשובה יותר 

באש  "ליברטי"עליהן פתחה , ה העשנהי ליצור קשר עם האונתוסנמבעוד הטרפדות מאותתות בפנסיהן ו

 13-ירה בפני ועדת החקלל מקגונגל "סאוחה באורח ברור בעדותו של ודש, עובדה זאתאין עוררין על . מקלעים

היום  1967,18 ביולי 29-  ב"ליברטי" עם מקגונגל על סיפון אובווידי שצולמה םעיתונאיובמסיבת , 1967ביוני 

 מהגשר לנוע איש ליקודם לכן הורית: "מקגונגל אמר. ב"אל נמל הבית שלה בארה "ליברטי"שבו הגיעה 

 מה שנדמה לדגל יכשראית. ל עצמנוסיון להגן עיאש על הטרפדות בנפתוח ב ולקדמית- לעמדת המקלע הימנית

אבל לפני שהספיק  . לחדול מאש,ני עם האנשיםו כי לא היה לי קשר טלפ,צעקתי אל הסיפון הקדמי, הישראלי

  19]."לפני כן[ו להוא פתח באש על הסירות כפי שהוריתי , להבין מה שניסיתי לומר לו

 כתוצאה מפיצוץ הופעל יםמקלעאחד הוהאם  "ליברטי"יש אי הסכמה מסוימת על מספר המקלעים שירו מ

 כי לא ,זהספר  לפחות מפקד טרפדת אחד אמר למחבר 20.או הופעל על ידי מקלען, התחמושת שלו בלהבות

 ביוני 16 רם רון מיום ם"לי של אל"אבל כבר בדוח הצה. היה בטוח שהטרפדות ידעו כי נפתחה עליהן אש

ם כי של מקגונגל התר"וסא, הטרפדות לעבר "ברטילי"הישראלים מזכירים אש מקלעים שנורתה מ, 1967

זקות  הבאהרוג "מפל :1435: "914מה של פלגה חלמדוח רם רון מצטט מיומן ה.  שהן תחת אשוהסירות ידע

 203-ומפקד ט,  מהאוניהירי בהבזקי ג"הבחין המפל ":מציין ל"ה של צהירוהיסטה חיווד 21."מכיוון האוניהירי 

  " 20622- טקרבת עות בפגיעל  ודיווח הבחין בירי

. לעברן פתחה "ליברטי"אש המקלעים ש היה , שתרם להבנה השגויה של הטרפדות,גורם חשוב מאוד

 מעתה לא נודעה כל משמעות – מציאות חדשהנוצרה , החלה לירות על הטרפדות בשעה שאותתו "ליברטי"כש

סירות לבאשר  ":1967 ביוני 13-ל מקגונגל העיד ב"סא. "ליברטי"בה מואי תגל או ,בה באיתות אורולתג

  23."'ליברטי' שהן תחת אש מואני בטוח שהן חשב, הטורפדו

.  לאוניה העשנה שלפניוAAהוא שפקד על איתות ,  משה אורןן"רס, ג הטרפדות"מפל. המצב החמיר והלך

. "תיללי ידועה או קריאה כתקריאה לתחנה בל "אהי אור ב כשדר הבהוAAת של איתות רצוף יההגדרה הרשמ

 רדב לפו שובסו, ר מכןים תבוא לאחתדרת חילופי איתוי ס.TTTTדרה של יאות התשובה הרשמי הוא ס

 AA מתקצר לאיתות  זהךיהלת ,תיומי- יוםגרה הימית הבשי.  השיטיי כלנילופי אותות הזיהוי בין שסתיים בחת

ואות זה , בינלאומי שלה לאותת את אות הזיהוי האמורההאוניה הקולטת .  מצד האוניה הראשונהנשנה וחוזר
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 בהנחה , כמובן,כל זאת. אות הזיהוי שלהבה לענות ראמוהראשונה אז האוניה ו ,NIYRליברטי היה של 

   24. האיתותמהותשהאוניה הקולטת מבינה את 

המשחתת סיפון הוא היה קצין התותחנות על , כןה לפני  שנ11. באיתור אוניית אויבסיון יחסר נהיה אורן לא 

הים אל ראיב". AAיפו אותתה , באותה תקרית. "לאיברהים אל אווא"נתקלה במשחתת המצרית ר אש כ"יפו"

הות את ז אוניה מצרית למבקשאתה . ה ו�'דז" אמר לעצמו אורן, 1967 ביוני 8- ב, עכשיו. AA החזירה "אוואל

  ".עצמה והיא מחזירה אותו איתות

צפה  כאשר אורן 25".הספר האדום"שכונה  ,ערב- של ציייהוי ספרון הזאת נשאה ישראלית כל טרפדת 

הם . ם שלהםאדומימפקדי הטרפדות האחרות בספרים העיינו שני , "AA"באוניה העשנה וחשב שראה איתות 

וכן תורן , מבנה עילי וארובה אחת במרכזההיו ה ילאונ. אפופת עשן" אמבטיה נושנה"לפניהם שראו במים 

צריחי אבל היו להם ,  ארובה אחת ושני תרניםו היZ מדגם גם למשחתות המצריות. רולפנים ותורן מאח

בעלת אותה שהיתה  ,האוניה היחידה האחרת בספר האדום. שלא נמצאו באוניה זאת, תותחים בולטים

 206-  וט203-מפקדי טזיהו , באותו זמן בערךואכן . "ירצאל קו"הישנה המצרית  האספקהית י היתה אונ,תצורה

 האחרות זיהו טרפדותכשמפקדי ה. משה אורן היה בטוח שהמטרה מצרית. "ירצאל קו"עצמאית את המטרה כ

אורי ם "סג." 'ירצאל קו'היא , 'ירצאל קו' שזאת , אומר20326- מפקד טאם  ":מראהוא , "ירצאל קו"אותה כ

 "ירצאל קו" כאשר השווה את המטרה הבוערת עם תמונת 206- ט עמד ליד מפקד ,מתמחהקצין , צור) רה'צ(

שונה משל היתה דעתו אם עליו לעשות היה אבל מה ,  הזיהוי סימנילא היה שבע רצון עםהוא . דוםבספר הא

  27?הבכירים ממנו

מפקדת חיל האוויר בתל יצרה , ות אחרי שכסלו הפסיק את התקפת האוויר דק15- כ, 1417מעט לאחר 

 ג"מפל,  אורןן"רס.  המטרהתייזיהוי אונבנושא עדכן הת כדי ל,אביב קשר טלפוני עם מפקדת חיל הים בחיפה

 וו 9" לקבל וביקש, ריסאבסטלה מי "צפבמ, ח ים"מר,  איזי רהבם"ברדיו לאלבערך באותו זמן שידר , הטרפדות

  .קוד האישור לשיגור טורפדו -  ")'האות ו(

 כי היה ,הוא הציע שהטרפדות ימתינו. זיהוי האוניהודן בחיל האוויר בקריה  עם  טלפוניעמד אז בקשררהב 

 תהודיע לרהב שאין לו ספק באשר לזהו, תחת אשעכשיו   היוושסירותי,  אורן28.זיהוי האוניהלגבי ספק מסוים 

 ,מפקד בשטחפי מ יפה תקר אישותבקשסרב ל היה קשה ל29! היא ירתה עליושהרי, האוניה כספינת אויב

הן נמצאו ,  משחתת מצרית היתההעסיקעמדו להטרפדות מטרה שהאם , האדרב. שנמצא תחת אש אויב

- ו, מ" מ130 תותחי 4-היו חמושות כל אחת ב ימדגם סקורתוצרת סובייטית מצריות  משחתות 4. ת מוותנבסכ

זכר מישהו  לא ידוע אם .' אינץ4.5 תותחי 4- ות תוצרת בריטית היו חמושות כל אחת בי משחתות מצר2

פגיעה .  בים התיכוןהיו יורחתות מדגם סקש המ4אבל ,  בים האדוםת נמצאוZדגם המצריות ממשחתות הש

. גזריםאותה לקורעת ת ודפטרה לתחים האלה היתה חודרת בקלות את גוף העץ שומאחד התשל פגז ישירה 

  . החלטהת רהב היו כמה שניות לקבלם"לאל

כפי שנחשד ודווח קודם , שהיא משחתת מצריתניח  וה,"אל קוציר"אם רהב לא היה מודע לזיהוי המטרה כ

 ם" של אלוהדוח יומן המלחמה של מפקדת חיל הים םלוא. מוהתקפת הטורפדו היה במקולישור אמתן אזי , לכן

- בו, " לא ברוראונית אספקהיתכן אוניית סוחר יתכן  ",התקבל דיווח מהפלגה 1424- ב כי ,רם רון מבהירים

"]. על הדעתזיהוי מתקבל "ביומן המלחמה של הפלגה נרשם [ ."בטוחהזיהוי " , פלגת הטרפדות דיווחה1436

ביומן " [ניתן אישור לתקוף טורפדו", על פי הרישום ביומן המלחמה של המפקדה ,השיבאף על פי כן רהב 

  "].' ו9הוראה לפלגה "המלחמה של הפלגה נרשם 

הוא התעלם .  להתקפת טורפדו"ליברטי" עברלדהור למיד  החל ,204- המובילה טטרפדת  ב, אורןן"רס

 טרפדותשתי ה.  ספינת המטרהעברי משני , שונותתמזוויו ,זמנית- בושיוטו  שחייב,מהתורה ומהאימונים

  התחמקותןליברטי לא ביצעה תמרו. תטורפדו 5 שוגרו ך הכל ובס, שיכלוככלהאחרות המשיכו בעקבותיו 

ות פגע ד רק אחד מהטורפ30." במהירות מרבית°283בחרתי לשמור על קורס : "ל מקגונגל העיד"סא. כלשהוא

הטורפדו האחר שלה חלף לפני חרטום האוניה ונצפה על ידי כמה . 203-טורפדו שוגר מטזה   היה."ליברטי"ב

-כשמפקד ט. "ליברטי"חלפו מאחורי , 204- מט1-  ו206- מט2, דות האחריםפ הטור3. "ליברטי"צוות אנשי מ

משה אורן אמר : "בהשי, מדוע שיגר רק טורפדו אחדהסירות האחרות  מפקדינשאל על ידי , גיל קרןסרן , 204

סרן רמי , 203- פת הטורפדו הוכן על יסוד ראיון עם מפקד טי איור תק31".'שגר טורפדות'לא ', שגר טורפדו'

ל מקגונגל "סא. נעות מערבה כשהן פנתה צפונה והטרפדות תקפו "ליברטי" כי ,זהספר שאמר למחבר , רפאלי
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בזמן ריצת  ,ים האלהמצבאחד מהבכל  .מערבה מצפונה מעלות 13 – °283 שמרה על קורס "ליברטי" ש,העיד

 עדיין שטה מעט יותר צפונה ממערב "ליברטי"ש ,ייתכן. ש השמכמעט הישר מולהטרפדות הטורפדו נמצאו 

ההבדל בכיווני . רוזכ היטיב ללאוייתכן גם שמפקד הטרפדת , שקברניטה זכר לאחר התקפת האווירממה 

בוצעה ,  והטרפדות"ליברטי"סים של רללא כל קשר לקו, קיפההת. ההתקדמות של הספינות אינו משמעותי

  .כמתואר באיור בבירור

מלחמת יום , פת הפעילות המוצלחת ביותר שלוומפקד חיל הים בתקשהיה , תלם) ביני(על פי אלוף בנימין 

 רתבמסגשנרכשו ,  תוצרת גרמניה' אינץ19 היו טורפדות 204- וט203-טסיפוני  הטורפדות על 32,הכיפורים

של חיל כל הטורפדות .  שנרכשו באיטליה' אינץ18 היו של 206-הטורפדות על ט. מאמצי הרכש של חיל הים

במטרה ממש  אלה שפגע בין כלד מיהיח. נות שטחיספבש ואוויר שהוסבו לשימ-נישאיהיו במקור טורפדות הים 

 50-  שיגר חיל הים כ"ליברטי"במשך כמה שנים לפני ההתקפה על , לדברי תלם. "ליברטי"היה זה שפגע ב

כמה שנים ,  הנותריםןמבי.  מהם החטיאו48 .רובם באימונים, ) הטורפדות ששוגרו נגדה5כולל ( ,טורפדות

 סב ,ומ עצדרך אתטורפדו אחד , 1967לפני 

 השני 33.חזרה ופגע בספינה ששיגרה אותו

 ."ליברטי"פגע ב

הטרפדות ,  הטורפדותבכל משך התקפ

- מ ו" מ20להן ומתותחי  ש0.5 יירו ממקלע

הן ו, "ליברטי"ממ שלהן בתגובה לאש " מ40

.  הקבעפקודות לירות על פי והמשיכ

 הן דיווחו על דגל "ליברטי" על פני וכשחלפ

. עשןב ית חלקתרמוס תלוי ברפיון ו,גדול

 אבל לפני התקפת ,אווירמה הפי התקלאחר

 "דגל החג" את "ליברטי"הניפה , הטרפדות

 רגל X 13 7 דותיוישמ ,שלההגדול יותר 

)213 X 396על פי ראיון עם אהרון . )מ" ס

הטרפדות הבחינו בצבע האדום של , יפרח

 תשבווחהן  כי ,י"צפהדגל ומיד דיווחו למ

בתוך דקות הן . המטרה סובייטיתששייתכן 

שהשם , חלפו על פני הירכתיים המעוגלים

אחרי התקיפה " ליברטי"טרפדת חולפת על פני דופן שמאל של 
 )ב"צילום צי ארה(שלה 
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. האוניהערביות על -נו באותיות לאיוהבח,  כתוב עליהן"ליברטי"

 ביומן המלחמה של מפקדת חיל הן ותשומתרהן זה שונה ממידע 

: שבו נרשם, 914ביומן המלחמה של פלגת טרפדות הן הים ו

 שואל לפי 3/ים. רוסיתייתכן שהאוניה  3/ ליםהודעה – 1451"

מה חביומן המל" .יםירכתיהודופן העל האותיות לפי ענינו לו . מה

רוסית האוניה  ם כיאול ייתכן – 1451"של מפקדת חיל הים נרשם 

 ....נשאלה מתוך מה המסקנה לפי הכתובת על דופן הירכתיים

  ." גוררת מאשדודהוראה להוציאתנה ינ

  

יה יפי בצ"ליברטי" שהורדו מעבר לדופן על ידי אנשי צוות , אחת מאסדות ההצלה הפגועותמשתה 203-ט

ל "סא.  שהאוניה אמריקנית203-  צוות טב זה הסיקבשל". ב'צי ארה"ב ו על האסדה היה כת34.לנטישת האוניה

סירות הטורפדו מאחרי האוניה בטווח התרוצצו  ,י הטורפדודמיד לאחר שהאוניה נפגעה על י" כי ,מקגונגל העיד

" ?האם אתה זקוק לעזרה ":אחת הסירות אותתה בפנס איתות באנגלית. ) מטר730-460 ( יארד500-800

הצעת ש) ב"פני ועדת החקירה של צי ארהלוכך העיד מקגונגל מאוחר יותר (ם מצייני "ליברטי"יומן רישומי 

- בותטרפדות הישראליהמשוגרה העזרה 

אחר ל דקות 30-מעט פחות מ, 1503

, מ יפרח"לדברי סג. הטורפדו באוניהפגיעת 

 שוב 1630-בערך ב, 204-  בטק"גנקצין ה

 עד טווח "ליברטי"להטרפדות התקרבו 

דיווחים .  הציעו עזרהושוב ,יד-כרזדיבור ב

 כי הצעת ,םיאמריקניים רשמיים מציינ

הם אמרו לנו " יפרח אמר 35.העזרה נדחתה

  ."ללכת לעזאזל

אלוף אראל חזר למפקדת חיל הים 

האישור שניתן אחר לבסטלה מאריס 

ל ע אבל לפני שהדיווח ,התקפת הטורפדול

לאחר . פגיעת הטורפדו התקבל במפקדה

, את הפקודהמיד ביטל , שקיבל עדכון

- על טש ג"ליו למפדופקודתו שודרה בר

 כי לא קיבל את , אורן צייןן"רס. 204

 או , לדעת בוודאות אם הפקודה ניתנהן אי.204-ק בט"הפקודה נתקבלה על ידי קצין המיש, יש ראיות. הפקודה

  . במיםנעות או אחרי שהם דו לפני שיגור הטורפ,נתקבלה

התנהל גם הקשר בין מטוסי חיל האוויר והקריה .  ברדיוהתנהלאריס  בסטלה מי"צפהקשר בין הטרפדות ומ

לולא היתה התקרית כה . טלפון קוויחיל האוויר התקשר עם חיל הים ב. ג"תא  ועם הטרפדות ברדיו, ברדיוהוא

, ית האווירהבקרשל הקלטות ה מהעולהכפי ש. החיבדכ נשמעותהאוויר חיל כמה מתשדורות בקר היו , טרגית

זאת "; "זאת אוניה אמריקנית"; "ה מצריתיזאת אונ": ברכבת הריםמעגלי סיבוב מעין יר סיים זה עתה חיל האוו

אם הם יוזמים פעולות לא ידעו  ,מבוכהה למרבה,  בקרי חיל האוויר"!זאת אוניה אמריקנית"; "אוניה סובייטית

  .או לוכדים שבויי מלחמה מצריים -הצלה של ידידים 

 ה ותקיפת הטורפדו לא ראית האווירהפיתקה אחרי "ליברטי" שהגיע לאלי הראשוןהישרפרלון - ק הסופרומס

,  או החוצהפנימההר ידלת או כווה ואיש צוות מנפתחו  זוכר כי מדי פעם טייס ה36. דגלהאיש על הסיפון ולא רא

 השני טייס המסוק הישראלידיווח ,  לערך1512- ב, ותיפ דקות לאחר תום התק30-כ. וכמה נפנפו לו להתרחק

כי קיימת , וגולדן ורבים אחרים טענ' ורג'ג, אנס יימס' ג37. כי ראה דגל אמריקני על האוניה,חיל האווירט "שללמ

.  או במהלכהית האווירהפי לפני התק"ליברטי"יס ישראלי המציין שראה דגל ארצות הברית על יהקלטה של ט

ס ישראלי יטישל  ,לציבורררה חששו היחידהת ט המוקלתבטאותהה.  עד היוםאיש לא סיפק קלטת שכזאת

 °10שימו לב להטיה של האוניה ". ליברטי"טרפדת חוצה את חרטום 
 )ב"צילום צי ארה(ימינה 

 )באדיבות עמותת חיל הים (203-ט
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תום לאחר  דקות 44לפחות דיווח  ש, טייס המסוק השני זו שלאי ה,הימדווח על דגל אמריקני על האונה

  .היםמהאוויר ומפות קיהת

ברור .  הרבה מאודים מגל, חיל האווירט"של שהוקלטו במ,םילי ההקלטות של בקרי האוויר הישראלייתמל

עדיין ניסו לברר את זהות  האחרונה ההיריי דקות אחרי שנורתה 45 עד 30 כי ,בקרים השניהלוהשיחות תוכן מ

 , דקות14עד  12 נמשכה ית האווירהפיהתק.) 2לי קלטות חיל האוויר בנספח יראה קטעים מתמל( "ליברטי"

ים חושש, נותרו מבועתים "ליברטי"י הצוות של שרבים מאנאך ,  לערך1440-  הסתיימה כבר בה מהיםפיוהתק

 4-כ, עד לאחר שקיעת השמש, מהתקפות נוספות

  . פותישעות לאחר שהסתיימו התק

הצי החל , ערבית משם מייל מ500מעל , בינתיים

השישי להגיב למידע שאוניה אמריקנית מותקפת ליד 

מפקד , אדמירל מרטין. E" 25°33 N" 23°31נקודה 

 B4-F מטוסי קרב פנטום הזניקפקד ל ,הצי השישי

. "ליברטי" נתהגל A-1סקייריידר פה טוסי תקיומ

 דוחות המצב ששלח אדמירל לרבות, המסרים ששודרו

ים ימפקד הכוחות הימ, מרטין לאדמירל מקקיין

 1600- מראים כי המטוסים הוזנקו בערך ב, באירופה

והוחזרו על  "סרטוגה"ו "אמריקה"מנושאות המטוסים 

ארנסט ל "ידי מרטין בעקבות קבלת המסר של סא

, תל אביבב "שגרירות ארההנספח הימי ב, קסטל

.  האוניה בשוגגתשדיווח כי הישראלים תקפו א

כי מרטין החזיר את  ,מעידותתרשומות המסרים 

פיקוד לכש. ונסון בוושינגטון'רך בשעה שהדיווח הראשון על ההתקפה הגיע לנשיא געהמטוסים לפני או ב

קצין , בלוך) מייק(ל מיכאל "סאפקד , ב"של צי ארה אוניה היא כי המטרה , בוודאותהתבררבקריה העליון 

בלוך . את הנספח הימי האמריקניבמצב לעדכן , זריםהצבאיים הנספחים לכקצין קישור רת ימודיעין שש

דכן אותו על ההתקפות והציע לשלוח מכונית י ע,קסטל בשגרירות ארצות הברית ל"לסאטלפונית התקשר 

  . בקריהע"צפהירקון למתו מהשגרירות ברחוב להסע

 ,משימות טובות יותר מאשר לספר לחברו בשגרירותתנסה ב כי ה, זה ספרבלוך אמר מאוחר יותר למחבר

כן לא ראה את עמיתיו לפני  כי מעולם , זה ספרקסטל אמר למחבר .תישראל תקפה זה עתה אוניה אמריקניש

לא הוצע לו גם , או אחר מכן,  כןנילפומעולם , שבורים כל כך, בדרך כללבעצמם חים כל כך טהבו, הישראלים

. ועוד קצין ישראלי, ל אריה שלו" סא,ה קצרה בין בלוךשהתנהלה פגיל קסטל הגיע לקריה בעת ש"סא. רכב

הם תקפו אוניה של צי , לפי שידוע להם י כ,טללקס ואמרו ,"יינס' של גהמלחמהאוניות "בהשלושה עיינו 

שלא היה מודע לתקרית עד , קסטל .ב"ארה

 מאוחר יותרו ,כעסתה, דכן על ידי בלוךשעו

 הוסע הוא. שלוט בעצמוקשה לתהזכר כי 

 1600-  בו לשםהגיעבו, חזרה לשגרירות

בערך דיווח על התקרית לשגריר וולוורט 

שקיבל זה עתה דוח דומה ממשרד , ברבור

  .החוץ הישראלי

למפקד הצי  "בזק"מסר שיגר קסטל 

 ב"מפקד הכוחות הימיים של ארהל, השישי

ת ילב, לראש המבצעים של הצי, באירופה

ח של המסר היה "התז. ולאחרים, הלבן

Z081414 1014- זמן מקומי ו1614, 67 יוני 

 בערך יגורהמסר נמסר לש. זמן וושינגטון

- שודר ונתקבל בוושינגטון כ,ח שלו"בזמן התז

 שהגיע לצי השישי ,המסר. כך-  דקות אחר30

". אמריקה"לפני הזנקה מנושאת המטוסים  B4-Fפנטום 
 ומשחתת סובייטית" לאו. ויליאם סי"ברקע המשחתת 

ללא קשר לתקרית , צולם בים התיכון. מדגם קאשין
 )ב"צילום צי ארה"  (ליברטי"

שימו לב לדוכן . פונה שמאלה במשך תקיפת הטורפדו" ליברטי"
 )ב"צילום צי ארה(י השריפה  ולנזק0.5מקלע 
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שראלים דיווחו כי תקפו היש ציין ,לפני שנתקבל בוושינגטון

וכי מאמצי הצלה כי הוחל ב, 1400- בתבשוגג אוניה אמריקני

 החוץ הישראלי רדמשמהשגריר ברבור ביקש . הם התנצלו

 כדי לנסות ,ל קסטל לאתר התקרית"טיס את סאלהמסוק 

ובדרכו החוצה ,  הבקשה כובדה38.לזהות את האוניה

, ח הימינספ לעוזר, סרן לין בלאשאת מהשגרירות קסטל הזמין 

חיל שם נלקחו למסוק  ,הם הוסעו לשדה דב .ת אליוולהילו

שהוטס , אוויאסיון- סוד תוצרת,K312-SAסופר פרלון האוויר 

 לערך וטסו 1800בשעה   הם המריאו.על ידי סרן נחמיה דגן

הם הגיעו מעליה . לנקודה האחרונה המדווחת של האוניה

ם יקשר של מטוס רישי מכןכש ,"ליברטי" רדיו דיבור בין המסוק ולא היה קשר. דמדומים ם ע,1840-בערך ב

  .באותם תדריםבדרך כלל ושל אוניות לא משתמשים 

 תניסיונושנדחו לאחר . "ליברטי"הו לשל מקגונגל סירב לעצור את האוניה או להתיר למסוק להוריד מי"סא

 קסטל שב 39.ערךב 1910-  בתשם נח, המסוק חזרה לשדה דבטס , שהו אל הסיפוןי מדלנחות או להורי

, יוצא דופןזה דבר .  הראשיתהמבואה שליד באטריוםב ומצא את השגריר ברבור ממתין לו "לשגרירות ארה

 הפיקוד זגנרל גטי במרכש , ברבור אמר לקסטל40.שהמתין ליד הדלת לשגרירהוא ח פנסהעל פי רוב שכן 

 על דיווח לו לערך 2300-גטי בעם  התקשר קסטל. צה לשוחח איתוו רןינגטוושוב) NMCC( הצבאי הלאומי

  41."ליברטי" לאו במסוק תטיס

  

  

                                                 
1

 ,William Green, The World Guide to Combat Planes, vol. 1 (Garden City, N.J.: Doubleday פי על  

המתלים הפנימיים שימשו ברגיל . אחד בכל מתלה כנפיים חיצוני, אויר- י אויריכול לשאת שני טיל' מיראז, (1967

  .לא ידוע אם הותקנו טילים במתלי הכנף המרכזיים.  ליטר במשימות סיור אווירי קרבי620-למכלי דלק נתיקים של כ

אמר , "כורסה"מוביל מבנה , טייס המטוס הראשון. רקטות או טילים" ליברטי"יש מחלוקת האם המטוסים ירו על 

קרוב לוודאי היו אלה טילי סיידוויינדר , אם היו למטוסים טילים. אויר-למחבר ספר זה שמטוסו חומש בשני טילי אויר

9-AIMמצלמות ירי מראות שתי כוונות . השימוש בטיל כזה למטרת שטח כמו אוניה מפוקפק.  שמתבייתים על חום

   .ה לטיליםימ והשני" מ30-שימשה לתותחי השאחת , הסביר" כורסה"מוביל מבנה . ירי נפרדות

אמרו , טובין. פול אי) אז סגן) ('דימ(משנה - לרבות אדמירל, אחרי התקיפה" ליברטי"כמה אנשים שהיו על סיפון 

 אמר למחבר מחיל הים יעקב ניצן ם"אל, בנוסף. למחבר ספר זה שלא ראו כל סימן לפגיעות של רקטות או טילים

מ שלו יחלפו מבעד מטוסי אויב מבלי להתפוצץ וכדי ליישב בעיה " מ30- הודאג מכך שפגזי הספר זה כי חיל האוויר

סביר שכמה מהחורים הגדולים . שפוצץ את הפגזים ליד המטרה ולא עליה, זאת השתמשו במרעום קירבה

לזכור יש . מ בעלי מרעום קירבה" מ30המיוחסים לרקטות או טילים היו למעשה תוצאה של התפוצצויות פגזי 

  .מ" מ40-מ ו" מ20רים ירו תותחי "שהסט

דיווח במסר ממפקד הצי השישי למפקד כוח השירות של הצי , ארתור. ל. רם"אל, קצין הציוד של הצי השישי

עם נזק לכבלים , מ בכל האזור העילי" ס30 עד 2חורי תותחים שקוטרם בין בקוטר . H: "67 יוני Z091954השישי 

  . לא ציין נזק כלשהו מפגיעת טילים או רקטותארתור." שמאחורי החורים
2

הוא אחד . אלוף-התקדם לתפקידי מפקד טייסת ומפקד בסיס ולדרגת תת, "כורסה"מוביל מבנה , סרן יפתח ספקטור  

  .מאלופי ההפלות של חיל האוויר
3

של נזקי דליקה , ללאם בכ, דיווחו על סימנים קלושים, למחרת" ליברטי"שעלו על סיפון , קצינים ימיים אמריקניים  

. בעיקר הודות למהירות ההשתלטות של הצוות על הדליקה, הנזק שגרמו דליקות הבנזין היה מוגבל. חמורים

פלם אייתכן שפצצת נ. אבל ייתכן שאף אחת לא פגעה, "ליברטי"פלם אחת פגעה באהישראלים חשבו שפצצת נ

ל מקגונגל לא ציין פגיעה מפצצת "סא.  המנועלפני נקודת איחסון סירת, אחת פגעה קלות במבנה הגשר הימני

פלם החטיאה את אייתכן שפצצת נ, )35' החל בע(ב "לפי תיאורו בפני ועדת החקירה של צי ארה, אדרבה. פלםאנ

צפיתי בחפץ גלילי שהופל מאחד המטוסים , במה שכנראה היתה תקיפת האוויר האחרונה על האוניה: "האוניה

לא היתה .  יארד לערך היישר לפני האוניה100-  ל75החפץ פגע במים בין . ניהכשחלף משמאל לימין לפני האו

  ."נראה לי שייתכן כי זה היה מיכל דלק נתיק ריק. אבל החפץ התרסק לכמה חתיכות, התפוצצות כלשהי

" ליברטי"פרלון מקיף את -מסוק סופר
 )ב"צילום צי ארה(
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אבל לא טיפלתי באף אחד שלפי פציעתו התרשמתי שיש לו : "העיד, רופא האוניה, קיפר. רד פ'ר ריצ"סרן ד

  ).86'  ע,ר קיפר"עדות ד, ב"דוח ועדת החקירה של צי ארה" (פלםאת נכוויו
4

  .67 יוני Z091954מסר ממפקד הצי השישי אל מפקד כוח השירות של הצי השישי   
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