
 

 

  בשוך האש – 6 פרק

  

  
- ב. היה עדיין בוקר בוושינגטון, הים בשעות אחר הצהריים במזרח הים התיכוןן האוויר ומ מן "ליברטי"כאשר נתקפה 

' ורג'ג, עם מזכיר העיתונות שלובבית הלבן ונסון בחדר השינה שלו 'א הנשיא גצ נמ1)מקומי זמן 1549( 0949

ע כי במרכז הפיקוד הצבאי דָ י�רוסטאו . התקשר אליו בטלפון, לביטחון לאומיהיועץ , וולט ויטמן רוסטאו. ריסטיאןכ

, לנשיארוסטאו אמר " ,אדוני הנשיא". ב באירופה"ממפקד כוחות ארהבטלפון  0911- ב" בזק "מסרקבל הלאומי הת

טורפדה בים , "ליברטי", )ביון אלקטרוני (ELINT שאוניית ,]בפנטגון [המשותףיש לנו דיווח בזק ממרכז הסיור "

 אין לנו ידיעות על הצוללת או .מטוסי סיור יצאו מהצי השישי.  מייל מצפון למצרים100 עד 60האוניה נמצאת . התיכון

כריסטיאן וחזר על ' ורג'געתה לעבר ונסון פנה ' הנשיא ג2."נמשיך לעדכן אותך . זהדברספינת השטח שביצעה על 

  3." מלחמהזו, אם זאת התקפה רוסית', ורג'ג ":ור סברמ חואמר, טיאן הביט ישר בעיני כריסחר כךא. דברי רוסטאו

בשעת . 1435- וטורפדה בערך ב) שינגטוןו זמן ו0800(ערך ב 1400-הותקפה על ידי מטוסים ב" ליברטי"

  . אתר האירועיםמ  מייל530-במרחק של יותר מנושאות המטוסים של הצי השישי שייטו , ההתקפה

הוא כבר . לחדר השינהאליו כאשר מגש ארוחת הבוקר שלו הובא , 0745 שעבד מאז ,לנשיאזה היה יום עמוס 

עם קבלת המסר . טסוןומרווין ו,  ונפגש עם איש סגל הבית הלבן4, בקו החם אחדקיבל שדר,  שיחות טלפוניות11 יםקי

ן בחדר המצב של הבית מזרח התיכולענייני ה הבכירים וישיבה של יועצימיד לכנס הנשיא הורה , "ליברטי"על התקפת 

מטוסי סיור " :לא ברור אם המסר שציין. "ליברטי" נתהצי השישי מטוסים להגהזניק , יםתכנסמ היועצים בעוד. הלבן

.  או למטוסים שעמדו לזנק,התייחס למטוסים שכבר היו באוויר, שהועבר על ידי רוסטאו לנשיא" ,יצאו מהצי השישי

עבר  כרתים למאזורהצי השישי מטוסי  סתטי .ו שכבר נמצאו בתהליך ההזנקהמטוסים עמדו לזנק אשה, קרוב לוודאי

שתי לפני כן עם קוסיגין כי אין בכוונת אשר סיכם , ונסון' ג מאוד אתההדאיג תישראלי-ת הלחימה הערביזירת

 איסוף  אוניות6 לפחות ובהן, ת רבות נמצאו בים התיכוןויטייאוניות מלחמה סוב. אתז להתערב במלחמה ארצותיהם

 הלחימה יגיע לקרמלין זמן קצר לאחר רון אזווטסים לכיה םב ידעה שמידע על מטוסי קרב אמריקני"וארה, מודיעין

 ,את ראש הממשלה קוסיגין דכןיע ושינגטוןו זמן ו1117ששודר בשעה ,  החםוונסון מסר בק' אישר ג1100- ב. ההמראה

, 'ליברטי'כי ", נאמר במסר החם ",נודע לנו זה עתה. "רוריבך לצור" ליברטי" טורפדה ו שבלאזורכי המטוסים נשלחים 

כי , אותךדע לייאנו מבקשים ... ים ליד פורט סעידיעל ידי כוחות ישראלבשוגג טורפדה ככל הנראה , אונית עזר

ם יצעדים מתאימים לוודא כי הגורמים המתאימ טוומקווים כי תנק,  היא לערוך בדיקהשל מבנה זה המטרה היחידה

  .להתגרות בסובייטיםרצה  לא הוא. ונסון הודאג מאוד' ג5."ודכנויע

כריסטיאן וסגן מזכיר העיתונות טום ' ורג' ביחד עם ג1104- ונסון יצא את חדר השינה שלו ונכנס לחדר הסגלגל ב'ג

לחדר הלכו לחדר המצב שבקומה מתחת וכולם מיד  ,טסוןו מרווין ו,בדלת פגש אותם העוזר המיוחד לנשיא .ונסון'ג

היועץ , ר ההגנה רוברט מקנמרהש, שר החוץ דין ראסק -כל אנשי הנשיא ; 1106- בלשם ונסון הגיע ' ג6.הסגלגל

ראש הוועדה המייעצת ,  לוואלין תומפסוןמ"לבריההשגריר , ורג באנדי'היועץ המיוחד מקג, לביטחון לאומי רוסטאו

  7.כבר התאספו שם, ניקולס קצנבך, החוץד ר במשםוהאיש מספר שניי, למודיעין לאומי קלארק קליפורד

 מה ודעיחדר המצב לא בתכנסו ההאנשים ש.  נוסףממשילא התקבל מידע , עד לכניסת הנשיא לחדר המצב

 יסוד היה ?המצרים? ב"מה של ארהחמי תקף אוניית מל. תרומתוחה ביבחדר שררה אפוא אווירה . ידעכבר שהנשיא 

אותה ש,  הדיפלומטיים עם ארצות הבריתם הם ניתקו את היחסיןכש, המצרים לה כי יתכן מאוד שהיו א,בבירורלטעון 

לו אבל עדיין , ביום הראשון של הלחימה כמעט כל כוחותיולחיל האוויר המצרי אמנם אבדו .  לישראלבסיועהאשימו 

זאת ? המועצות על ידי ברית" ליברטי"האם הותקפה . ולחיל הים המצרי היו כמה ספינות מלחמה, כמה מיגיםנותרו 

האם נכנסו הסובייטים לעימות . צי השישיב כיריםשל קצינים ב  אם כי לא8,היתה המסקנה הראשונה של מקנמרה

 היכול המצב במזרח? להגיבארצות הברית איך על ? מת עולם שלישיתחההיתה זאת התחלה של מל?  הערביםימיןל

  ?התיכון להסלים לחילופי אש גרעיניים
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 חיל האוויר בקריה הידיעה שמטוסי חיל האוויר ט"במשלכבר התפשטה ) בוושינגטון 0800 (1400בסביבות 

 ברמקולים של מכשירי הקשר של נשמעודיווחים על אש ועשן מיתמרים מהאוניה  .תוקפים אוניה מצרית ליד אל עריש

, ת אחר כך דקו10תוך ב ,1410-אבל ב .תשואותב פרצו כמה מאנשי המטה .אופוריהולשמעם השתררה , הבקרה

, הסימונים בחרטום האוניה אינם בכתב ערביש,  דיווח"לארוי"לאימה כאשר מוביל מבנה באחת  ההאופוריהפכה 

 ידעו שהאוניות הערביות ט"במשלאבל הכל  . האותזיהוי בהאיש לא ידע כי הוא טע .Cהאות הראשונה היא כי ובעקר 

 6 תשהסובייטים הפעילו לפחובנוסף  וידערבים . יות מצריתמסומנות באותיות ערביות ומשום כך האוניה לא יכלה לה

אם לא של ,  מהאוניות הסובייטיותחלק הקריאה של תוכי אותו, מצרים וסוריה, ישראלאוניות איסוף מודיעין מול חופי 

ת התקפת ובעקב" ליברטי"להטרפדות חלפו בסמוך ר שא המועקה התחזקה כC.9 תהקירילילים באות ימתח, כולן

איש צוות אחר בטרפדת קרא באורח שגוי את . עשןל מבעד, שנראה לו אדום ,ולד בדגל גהבחיןמ יפרח "דו וסגהטורפ

חיל ט "למשל טלפונית רלה מאריס והועבטבסי "צפמידע זה דווח למ. רוסיותות יכאות" ליברטי"ון על חרטום מהסי

  . לסיוטךולהפהחלה " מלחמת החלומות. "האוויר

 מ"לבריהישראל סיפקה  אוניה סובייטית תפיבתקש ,התחיל האוויר היט "במשלנים יצהתגובה המיידית של הק

ת התערבות כוחות צבא ול יאבדו עתה בעקב"כל הישגי צה .םהמפסידי הערבים לימין להתערב במלחמה ץתירו

,  בערך1530- ב10.הוי האוניה כאמריקנית ולא סובייטיתיהטרפדות את זאישרו , 1520- ב, עה קלהשכעבור . סובייטים

ל "לדברי סא. ב"רפד זה עתה אוניה של צי ארהיהסיקו הישראלים כי חיל הים שלהם ט, ים מבוכה רב רגעילאחר

אלה , ניהוראיה למרבה 11."גל עצום של הקלה שטף את הקריה",  הזריםהצבאיים לנספחים הקישורקצין , מיכאל בלוך

  .ב על ההתקפה בשוגג"את שגרירות ארה לבלוך ליידע נדרשעכשיו . תרוהרבה יטובות היו חדשות 

התקבל בבית הלבן )  זמן וושינגטון1014,  זמן מקומיZ081414) 1641ח "מ קסטל עם תז"מסר הבזק של אל 

התנהל , חדר המצב בטרם הגיע המסר לבית הלבן ואל, בינתיים.  המסר הובהל לחדר המצב12. שם1100מעט לפני 

ל העיקה ע הדאגה העמוקה שאתה זספר מחבר תארו באוזני ה מקנמרה  ושר ההגנקסא רשר החוץ. חדיון מתושם 

. ישראלהתוקפן היה . בבת אחתהאווירה השתנתה . מסר של קסטלב הנשיא יידע אותםאז ו. כל הנוכחים בחדר

. ת ירדה מהפרקנימלחמה גרעיאפשרות של . מעורביםהסובייטים לא היו . ארצות הברית לא נמצאה במצב מלחמה

 בפנטגון והורה םהמשולביראשי המטות עם  מקנמרה התקשר 13."גל של הקלה שטף את חדר המצב ",קלדברי ראס

,  על ידי מפקד הצי השישיהוחזרו כבר המטוסים 14". בכוחשמתלהש" ראשי המטות רמבטל את אישוה רלשלוח מס

י שהתקבל בבית כמעט חצי שעה לפנ, ןוושינגטו שעון 1028-בשקיבל את המסר של קסטל , אדמירל מרטין- תת

  . ונפנה לעניינים אחרים1145-ונסון עזב את הישיבה ב' הנשיא ג15.הלבן

הסיירת סיפון הוא נמצא על ,  ביוני8- ב"ליברטי" תפישונה על תקארל מרטין קיבל את הידיעה הריאדמ- תתכש

, "סרטוגה" ו"קהאמרי"מטוסים ה שטה יחד עם נושאות "ליטל רוק".  ליד כרתים, התיכוןםבמזרח הי, "ליטל רוק"

ה י שאל,טיתית המלחמה הסובייה אוניאלצד המבנה האמריקני נמצ. שייטות המשחתות שלהןבמבנה מוגן על ידי 

 אלא ,ניםאמריקהלא רק . את הדרישה להפסיק להטריד את הצי השישי כן לפני שעות 24רל מרטין יאדמ-תתשיגר 

 לא ישלא.  מייל משם530-כבמרחק  המתנהלת התפיתקו על וידע" ליברטי" לשידור הדיבור של נויזגם הסובייטים הא

  .ע זמן לפתוח באשי תהו אם הגםוהאמריקני,  במשנהוצפהכל כוח .  על התקיפהנוסףהיה מידע 

 937 ("יוויסיד" המשחתת ן על סיפו12ת כקצין הקשר של שייטת משחתות רי שש25סגן בן , האריס. סטיוארט מ

DD(,1 ריריידי סק מטוסי2 כי ר זוכ-A ל ית הסובייטית ששטה במקבתמעל המשחחגו  ,חמושים היטב, ב"של צי ארה

אם כי אין כל תיעוד , ם טעוניםיהתותח,  פנים אל פניםניצבו האמריקנים והסובייטים 16."סרטוגה"  המטוסיםלנושאת

צי התלווה ל ש)UPI" (יונייטד פרס אינטרנשיונל" של עיתונאי, י סטטוס' הרי ג17.שכוח כלשהו עבר לעמדות קרבלכך 

: "מריקהא"נושאת המטוסים נות על ידי וששודר כדיווח לעית, 67 יוני Z082041ח "תז,  את המסר הבאחיבר ,השישי

שפעל במזרח הים התיכון ,  של הצי השישי60 משימה חכו, ערךב Z1500- בהתקיפהזמן קצר לאחר שהתרחשה "

לפתע התקבל ." דרגה גבוהה של כוננות קרבית, שתייםר למצב וקיבל פקודה לעב,  המשבר במזרח התיכוןזמןב

צין הקשר ק, רדסניי) פרנק. (ל פרנסיס מ"סא. ל קסטל לבית הלבן"העתק של המסר מסא "רוק ליטל"במרכז הקשר ב

 משהתברר כי תוקפי , התגלגל מעל מפקדת הצי השישיהקלהגל של  ":זהספר חבר מ לאמר, של הצי השישי

  18."ם או מצרייםיולא סובייטים יהיו ישראלי" ליברטי"

 ניםסים אמריקמטוש ,בעקבות האשמת הנשיא נאצר. ה מתוחהר אווי שררה אותו יוםבקהירב "ארהבשגרירות 

נכנס שזה עתה , רד נולטה'ריצ והשגריר ,שגרירותהטיל אספסוף מצור על בניין ה, סייעו לישראל לתקוף את מצרים

הידיעה . צבא או משטרה כדי להגן על השגרירות כוחותלהפעיל ממשלת מצרים תמשיך לא ידע האם , לתפקידו

סגנו דיוויד נס ,  השגריר נולטה-   צמרמורות בקרב סגל השגרירותהעבירה" ליברטי"הראשונית על ההתקפה על 
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. שהיו בטוחים כי התוקפים אינם מצריים ולכן הניחו תחילה כי הם סובייטיים - פרקר . רד ב'והיועץ המדיני ריצ

  19."ב בקהיר"ה שטף את שגרירות ארהלגל של הק", דברי פרקרל, םייבלה הידיעה כי התוקפים ישראלכשהתק

צה בהודעה לעיתונות שהפי" ליברטי"תוקפי ל שאת זהותם הישראלית  1967 ביוני 8-בארצות הברית חשפה 

אוניית מחקר " כרהשהוגד, ב"כי אוניית מלחמה של ארה בהירהה ודעהה ה20.ר במשרד ההגנהובי צי לעניינהלשכה

 ארצות הודיעהכפי ש,  מייל משם100-ולא למעלה מ,  תצפית עין מהמלחמהבטווח נמצאה ,"ב'טכני של צי ארה

  .ם יומיים קודם"אובהברית 

 מאות פעלו במרחקב " כי אוניות ארה,י ביונ6- מועצת הביטחון בב אמר ,ם"באוב "שגריר ארה, ארתור גולדברג

 נאמר כי,  ביוני6-  ועוד אחת ב, ביוני5-משרד ההגנה לעיתונות בבהודעה שהפיץ , בנוסף. מייל מאזור הלחימה

 מגמתהב,  ארצות הברית21"הצי השישי ומטוסיהן נמצאו כמה מאות מייל מזירת הלחימההמטוסים של נושאות "

שתי   על ידי"בלי ידיים"מדיניות של  תטי נקלעלחצה ,  האיבהת התערבות סובייטית אפשרית בפעולועלמנו

ה שתע" ליברטי"כי  מושג לו שמץלא היה , שכאשר הצהיר ארתור גולדברג מה שהצהיר ,קרוב לוודאי. המעצמות

  .חוף סיני לאדרכה 

,  נכונותנתגלו כבלתיההודעות הקודמות שלה . בקלקלתהארצות הברית נתפסה , "ליברטי"כתוצאה של תקרית 

בספרד שה טגה מרויהפל" ליברטי"הידיעה כי בעקבות . בייטים לערבים ולסויטבהתרץ כל זאת היה עליה כעת לעתה ו

ביותר בממשלת  ריכבפנה דרג  – ביוני 8- נות של משרד ההגנה בו מידע שנכלל בהודעה לעית–לאזור הלחימה 

בשאילתא , ב לטובת ישראל ונגד הערבים"ספרד תיראה כתומכת במאמצי ארהשדאגה מהאפשרות נש, ספרד

כי בסיסה של ן טענ,  ביוני9-  בד במדרי"אל אלקזר"עיתון פורסם ב ש,את רוס נארקמאמר מב .ב"לממשלת ארה

נכנסה לרוטה רק לצרכי  "ליברטי" כי ,מדרידב ב"רות ארהיממשלת ספרד עודכנה על ידי שגר. רוטהנמצא ב" ליברטי"

 :ב"ר החוץ של ארהלש" מיידי"רק במהשגרירות  שיגרהאף על פי כן ו, ממשלת ספרדאת " ריצתה"תגובה זו . תדלוק

יד על זהירות מרבית בכל התייחסות לספרד במשברים פקלה רשמיים ממשלתייםם ידובר מבקש שהמשרד יזהיר"

  22."וולקר. ת'הנוכחיים במזה

עוזר שר החוץ , ין רוסטאו' בין יוגהממושכיםהקרובים  היחסים ו התקרית היב בעקבות"בארהשנפגעו ראשונים 

 ביוני נודעו רק מעט 9-ב. חוץמודיעין נייני עלנשיא בראש הוועדה המייעצת , ארק קליפורדקלל, לענייני המזרח התיכון

בישיבה . ביטחון לאומיה למועצההסכמה בין חברי שררה  לא בשלב מוקדם זה כבר .הוחל בחקירותו, מפרטי התקרית

מ או "היתה מתייחסת לבריהשכפי תייחס לישראל להארצות הברית על קליפורד כי  טען ,המועצה לביטחון לאומישל 

אינה יכולה כי ארצות הברית וטען זעם על הצעת קליפורד הגיב בין רוסטאו ' יוג23."ליברטי"לערבים אילו תקפו את 

 לה ישמדינה שעמה ל נותקו יחסים או שעמה למדינה מתייחסתשהיתה  כפי תמכותהיא חס למדינה שבה יתילה

  24.יחסים רשמיים בלבד

קליפורד ערך את חקירתו .  את ממצאיועל קליפורד משימה לחקור את התקרית ולדווח לומיד  ונסון הטיל'הנשיא ג

פק י שסמסמכיםלאחר סקירת , מעל לחודש אחר כך.  העובדותריכוזסתמך על משרד ההגנה לובעיקר ה ,ללא עוזרים

. אמריקניתהיא ש הידעישראל  אוניה שנגד תנ מכווהלפעוכי ההתקפה לא היתה קליפורד הסיק , משרד ההגנה

 באוקטובר 25הדוח נותר חסוי עד . ל" צהכלפי ביותרהדיווח של קליפורד נוסח בשפה בוטה ביותר והיה ביקורתי 

 מרוסטאו לנשיא נותר אילוו מכתב ה25. רוסטאולטוו- לקליפורד  של אימכתב הלוומעליו ומעל הוסר הסיווג אז , 1995

  .1998 ביוני 25חסוי עד 

הוא " רוסטאו את הנשיא כי לטוויידע , חופש המידעה לתקנהזה מכוח ספר  ר לבקשת מחבףשנחש, מכתבאותו ב

.  מעשהאחרל שנה 31 זה חסוי במכתנותר קשה להבין מדוע ."  דפים של עדויותאלפיעיון מוקפד במבוסס על ] הדוח[

 כי תמיד נחשב ידיד ,ה לישראל לאור העובדותיחסהתיהתקיפה בעניין קשה גם להבין מדוע נקט קליפורד עמדה כה 

' ורג' ראש בראש עם שר החוץ גנרל גדקליפורהתעמת , 1948- לנשיא הרי טרומן בבכירכששירת כעוזר  .של ישראל

טרומן לא להכיר במדינת ישראל פני שהמליצו ל) נקבעטרם תפקידו  החוץ אבל דשעבד במשר( דין ראסק םמרשל וע

כך על על דוח קליפורד ואיתו  ושוחח 1989-  את דין ראסק בייןזה ראספר כאשר מחבר  . העצמאותתעם הכרז

 26."ציונים הימיןיעמוד ל שקליפורד, הייתי מצפה ":ראסק העיר, קליפורד הסיק כי תקיפת ליברטי לא היתה מכוונתש

ין רוסטאו וקליפורד נותרו 'היחסים בין יוג, לטובת ישראלנטתה המסקנה הסופית של קליפורד בדוח שלו למרות ש

  .יריםקר

ראסק . ראל היתה רכה יותר משל קליפורדש ליותהתייחסלגבי העמדתו של שר החוץ דין ראסק , באורח אירוני

ן יגיע יד- א  מוחיאים זכרישיא מצרנ ביוני ולא המתינה עד שסגן 5-  קשות על שישראל יצאה להתקפת מנע בבאוכז
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 ליישב את המשבר בדרך תולויכב שהיה ,נעמשוכראסק היה  .מועשראסק קבע לפגישה ,  ביוני7-לוושינגטון ב

 החוץ ד במשר,וסגנו אפרים עברון, אברהם הרמן, שגריר ישראל בארצות הבריתנמצאו  1967 ביוני 8- ב. דיפלומטית

למשרדו , ב במצרים"מקודם שגריר ארה, יוס באטלשהם לוו על ידי לו. ם למלחמהינוגעהם יב לשיחות בעניינ"של ארה

. "ליברטי"לו את הידיעה על תקרית ביק ואותה שעה טרם, שגרירות מאז הבוקרשהו מחוץ לם שנייה. של השר ראסק

, ה את השנייםעעזיארשת פניו של ראסק ז. "ליברטי"מידע על מהם דרש , ם כולוזענ, לחלוטין כאשר ראסקנדהמו הם 

דיר את ההתקפה כחסרת  והגילבסוף סירב ראסק לקבל את ההסבר הישראל.  תמיד היה אדיב ונעים סבר עד אזכי

  .אחריות

המצב , ל בתל אביב"ובמפקדת צה, באוניית הדגל של הצי השישי,  מתח עצום בחדר המצב בבית הלבןשררככל ש

לטובת במצרים  תם עזים כתוצאה מהכרזת נאצר שארצות הברית נלחמיאמריקני- ירגשות אנטהיו . אוטיכבקהיר היה 

 :רד נולטה הבריק למשרד החוץ בוושינגטון'השגריר רוצ. היה נתון בספק ניתביטחון השגרירות האמריק. םהישראלי

  27."נולטה. וב טי שזה יהיהאוכד" ליברטי"כדאי שנפרסם מהר את הסיפור שלנו על טירפוד "

מה ביקשו לדעת  ש,צד הערביאת קיבל שאילתות ממדינות מוסלמיות וממדינות אוהדות  האמריקני רד החוץשמ

ים עם ארצות הברית בקצב יהמלחמה גרמה למדינות ערב לנתק יחסים דיפלומט.  הלחימהבאזור" ליברטי"עשתה 

 םו את היחסיקיריה נת' ואלג)ם"היתה חלק מרעש( סוריה, )ם"רע(מצרים , 1967 ביוני 6-ב. מעורר דאגה

  .ןמ ותיהמאוריטני, עיראק,  בעקבותיהן סודןו ביוני הלכ7-ב. הדיפלומטיים עם ארצות הברית

עשרות . בעליליוצאת דופן היתה ה במלחמת ששת הימים מב הותקפה באזור הלחי" ארהלשאוניה שהעובדה 

 האם ארצות  שנועדה לדון בשאלה,םיתונאי מסיבת עלקראת "אמריקה"המטוסים  נושאת ןפויעיתונאים נמצאו על ס

 הגיעה "ליברטי"כש. "ליברטי"נה על תקיפת וידיעה ראשהתקבלה בצי השישי  כאשר ,בעימותהברית מעורבת ממש 

 תת הורה,  שעות לאחר התקיפה3אבל מעט מעל . האוניה צוות להיפגש עםם וכתבים רבים אינועיתביקשו , למלטה

על ידי  וושינגטון ולא על ידייינתנו " ליברטי"ת על תקרית ולעיתונ  כי כל ההודעות,טלפונית,  סירוס ואנסשר ההגנה

 מזוהה בנושאת אכי קצין ל, מלטה, וואלטהל "ליברטי"דיווחה ביום הגעת  AP אחרי שסוכנות 28.צי השישימפקדי ה

 29." דברורוסיה עושה אות. אה שם כדי לרגל בשבילנוצנמ ]"ליברטי"[היא , אם לומר גליות ": אמר"האמריק" המטוסים

שמועות "כי , רבין הית, הודעה שציינהלעיתונות השר מקנמרה הוציא ." להירגע" מסר "אמריקה"לַ מוושינגטון נשלח 

אחרים .  אלהםעות ודיווחיומהמאוששות כמה משלמשרד ההגנה אין כל ראיות . על ההתקפהרווחים ודיווחים רבים 

א ד לועכל . שאינו מושלם, כחי כאןו המידע הניסוד על ים כמדויקים נראםחלקו, ותמבוססים כנראה על ראיות חלקי

  30." ההגנהרדד תגובה של משלא תהיה עו,  להשיג את כל העובדותאפשרותתהיה 

יימס 'השגריר לשעבר ג. "תחסימת פיו"ת פקוד  על,םי ואחר, צוות רביםיפרו על ידי אנשו סמשוניםוסיפורים שונים 

  :ס כתבנקיייא. אי

  

במופגן  ראיוןשהסיר בכל , אייזק קידמשנה - ינו בכמה קבוצות על ידי אדמירלי מרבית הקצינים והאנשים ששרדו רוא,במלטה

 הוא ענד את , שוב במופגן,ואז. כולם עשו כך." כל מה שקרה, גבר לגבר, עכשיו ספר לי ":ואמרהכוכבים מעל מדיו את 

אם . אפילו לא עם נשותיכם, לשוחח על כך עם מישהואין אני חוזר לעולם , לעולם: יתמו אני מדבר רששיעכ"הכוכבים ואמר 

." סוהר או גרוע מזהתעשו כך תועמדו לדין צבאי ותסיימו את חייכם בבית
31

  

  

י צוות שמשפחות אנעל נאסר  כי , שגריר מצרים מחמוד קאסם דיווח,למשל,כך. תקיצוניוגלשו לם יהסיפורן כמה מ

מקרה מתועד של מישהו   זה לא הצליח לאתר ספר מחבר, עם זאת אבל32.כרוןיסי זקטלהם  לערוך "ליברטי"שאבדו ב

  ."ליברטי"קרית דיבר על תלאחר שנשפט או הוענש , שהואשם

- נגד- ר דודופי סים נוסחפוריואים בדיווחים נורוב העיתנמלאו , כאשר התפשטו הידיעות על תוצאות המלחמה

 כללה בטור 1967 ביוני 19- מ"ניוזוויק"מהדורת ". שה ימיםי שתבמלחמ" על הבסת הערבים בידי ישראל ,גוליית

ת נ תקיפה מכווהתיה" ליברטי"ת פיתקכלי התקשורת לכך ש בןו ראשאיזכור הזהיה . "ליברטי"התייחסות ל" פריסקופ"

: 'ליברטי'"בה תכה" פריסקופ"ב הופיעה , ביוני26-ב, שבוע אחר כך. תמצד ישראל על אוניה שידעה כי היא אמריקני

ת במשרד החוץ ובפנטגון ו היא אישרה כי מקור, ראשית33. שהציגה תיאוריה מרתקת"?יםי בזרמים פוליטלכודה

כמה מחברי הממשל החליטו לדבר  ":ולהלן נאמר עוד. ההתקפה היתה תאונה מצערתש ,סיפור הישראלי ביםמכות
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ן של ויכולת התמרש, מדובר בחששות.  לדעתם, סיבות פוליטיות חשובות מתוךפה מחושבתי של תקתעל אפשרו

  34."ב"ים בארהיישראל- מצא דרך לצנן את הרגשות הפרוי קשות אם לא תגבלב במזרח התיכון תו"דיפלומטים של ארה

 משגה שההתקפה היתה משהו שונה מ,הצי לא חשף כל ראיות לכך ":"ניוזוויק"כתב )  ביולי3 (ךשבוע אחר כ

לפחות הפעם הישראלים דייקו  .... 35. אפילו לא קהיר–פקפק בקביעה זאת מ לא שאיככל הנראה , למעשה.... טרגי

  36."טעותהיתה ....  שהפצצת האוניהמרוכשא

  :"טרגדיה של טעיות: 'ליברטי'אס .אס.יו" תחת הכותרת "ניוזוויק" בנכתב) ט באוגוס28(שבעה שבועות עבור כ

  

. תה מכוונתיהלא רח התיכון ז בזמן המלחמה במ"ליברטי"ב "ארהמהאוויר על אוניית פה י שהצלמסכיםשר ההגנה מקנמרה 

ם הש ו ידע'ליברטי' שתקפו אתל ראיות שהאנשים אין כ" כי , בישיבה סגורה של וועדה של הקונגרס,הוא אמר באחרונה

 הישראלים ".תיטקטיקה מקצועשל  תח וטעות בלתי נסללקויקשר "ה פים בהתקש מקנמרה הא".ב'ה של ארהיינו אתוקפים

."ב" ימאים של ארה34 התקרית שבה נהרגו אתעצמם - על החקירה שלהםוטרם דיווח
37

  

  

אנשי חיל מ עומדת להעמיד לדין צבאי איש מהטייסים או ה כי ישראל אינ,ח דיוו1967 בספטמבר 4-  מ"ניוזוויק"ליון גי

 כי ליברטי הותקפה ,סקהפ בראשות השופט החוקר ישעיהו ירושלמי ת ועדת חקירה ישראלי38.הים שירו על ליברטי

  ".להחיזהה עצמך ת"ה תענ, הותדזהה לשוכי כאשר נתבק, ת אספקה מצריתימפני שדמתה מאוד לאוני

ת גזעיות מומהודיווחים על ם וטנאימתמשכות מוויות ו ידיעות מטרידנוכחכותרות ה מהר במהירד" ברטילי"שא ונ

ארצות צריכה מה  סביב השאלה  ויכוח נוקבתנהלבתוך הממשל האמריקני ה. תה עתושפרצו בארצות הברית בא

כמות האמת לפרסם את הציע , עוזר שר ההגנה לענייני ציבור ,גולדינג. 'ג.פיל .תהברית לחשוף לציבור על התקרי

. ב עם הערבים"ם של ארהייעתידה העל יחסישלילית  מתוך חשש להשפעה שכזופה ימשרד החוץ התנגד לחש. שהיא

ת ואוני" כ– למעשה הוסוו –ה תוארו יואחיות" ליברטי". עיןיקהילת המוד השמיעה ינגטענה חזקה יותר נגד עמדת גולד

.  ברחבי העולםכמקובלותכבטוחות ובאורח כללי החשיבה אותן  לביטחון לאומיהסוכנות  ו,"עזר למחקר טכני כללי

 סומנוי אם בהם לא יהיו רצויות ש,לאוניות אלה גישה לנמלים רביםבתור אוניות מחקר היתה "היה   NSAהטיעון של

 הגדירמה ש לנקוטלבסוף שוכנע ,  גולדינגתגישצידד לכאורה ב למרות ששר ההגנה מקנמרה 39".אוספות מודיעיןכ

  40."טיוח"כגולדינג מאוחר יותר 

ת מחקר טכני של צי יאוני" :שאמר, מוצנג עישנוסחה בידי גולד, משרד ההגנה הודעה לעיתונותהוציא  ביוני 8- ב

 מייל מצפון לחצי 15היום בערך ) זמן וושינגטון( בבוקר 9הותקפה בסביבות , )AGTR-5 ('ליברטי' .אס.אס.יו, ב"ארה

 כדי , למקומה הבוקרה ביוני והגיע2- בדיצאה את רוטה בספר' ליברטי'. וןכומיים בים התיאנלים בהאי סיני במי

 פינוי בני משפחה עלע בהעברת מידע יב במזרח התיכון ולסי'ת של ממשלת ארהו נקודן תקשורת בילהבטיח

ר " דהשיב, ה זאת על הודע1991- כשנשאל ב41."אחרים מארצות המזרח התיכוןריקנים אמ יםחמריקניים ואזרא

כל פעולה חשאית צריך ל" :טחון לאומייבל ה במועצהתיכון המזרח נמנה עם מחלקת 1967אשר ביוני , לד סונדרסוהר

 אבל סיפור 42".ור שלנויפזה הס, להיות סיפור כיסוי

רבים . צלח ביותרלא " ליברטי" משימותהכיסוי על 

  ."טיוח"מגדירים אותו עדיין 

 מטעה זאתת וקיף להודעה בלתי מדוסבנו

ת ו לעיתונהודעהמשרד ההגנה הוציא , לעיתונות

סיכום "שכותרתה , 1967 ביוני 28- ב 594-67' מס

בה  ו"ב'של התנהלות ועדת החקירה של צי ארה

פני ל" ליברטי"פקד  מתמלול ערוך של עדותנכלל 

" עובדות"הוא מציין .  אינו מדויק זהםוסיכ. ועדהוה

קום ברישומי ועדת ם מועות בשיפוא מלומסקנות ש

עיקריות  עובדות ומסקנות ו בותוחסר, החקירה

שונה ת את ההודעה באור ומציגה ,ותימשמעותו

אם . בר הודעה זאתיין לא ידוע מי חדי ע.לגמרי

 ולמסקנות של ועדת יםצאמיממשווים אותה ל
)ב"צילום צי ארה(מלטה , וולטהצולם ב. חור הטורפדו בדופן ימין  



    בשוך האש:6

 69 

 דמיונו של פרימתברר מיד כי תוכנה הוא , החקירה

 הועדה יצאמי מדויק של מחו מאשר דיו יותרהמחבר

  .ומסקנותיה

" ליברטי"עין מדגם י מודוף שאוניות איסההערכה

 צה כעבורנפבעולם התם ו בכל מקומקובלותבטוחות 

אס .אס.יו, 1968 ר בינוא23- בכאשר , פחות משנה

דומה ) AGER(אונית עזר למחקר סביבתי , "פואבלו"

 פים ליד חואניקורי-ידי הצפון ה עלס נתפ,"ליברטי"ל

נוספת של הלמרבה המבוכה , תצפוניקוריאה ה

אוניות כמו פעלת  כי ה, אין ספק43.ארצות הברית

- רק ל. סיכון מחושבבגדר ה ת הי"פואבלו"ו" ליברטי"

NSA האם המודיעין יעהלקבחיוניים ים הנות הנהיו 

ר חיה את מצדיק אלה האוניותשנאסף על ידי 

  ."פואבלו"ו" ליברטי"אסונות 

 "יוויסיד"חברו , 1967 ביוני 9, בבוקר יום שישי

)937 DD (סיאמ"ו") 778 DD( ,ת שאום נויחד ע, תשתי המשחתו. ליברטי לא, שתי משחתות של הצי השישי

. היפהתקעת שב" ליברטי" םמערבית למיקו-ת מייל צפוני500- כ, ליד כרתיםנמצאו  ,60ה מכוח משיהמטוסים של 

 טורפדו 44.שעמדה דוממת במים, "ליברטי"לר חעם שהמשחתות הגיעו ,  קשר30מהירות  בהט כל הליליר שיחלא

  הםממדי החורשההערכה הראשונית היתה . וכ דרס אוטובומעברדיו ל גדולחור " ליברטי" ן פוצץ בדופהגרמניתוצרת 

6 X 9 12  מעלנמצא שממדיו ,נמדדהחור אבל כש, מטרים X 12 .מעט לפני , הטורפדו פגע באוניה בדופן ימין

 צוות יכמה מאנש. תוכו אנשים ב25 ות שגרמה למ- "ש�ש�" מדור - NSAר ו ישירה במדהה פגיעזאת הית. הרוחבית

ה זו אבל הנח. הולפעכלל  מואיכדי להוצ NSAהטורפדו הישראלי כווון במדויק למדור ש, טוענים בתקיפות" ליברטי"

  45.לגמריאו יהחטים האחר הישראלים הטורפדותארבעת ש, היורים עומדת בסתירה גמורה לעובדהדיוק של 

אמצעי . תו מעל10 עד 9ימינה והיא נטתה , "ליברטי"רוב המשטחים העליונים של בו ניכרחורי קליעים ו הדף ינזק

שהמריאו ם על ידי מסוקים ו אותו יהע בוצ,נפגעיםה ינוי פ,ה הראשונהמהמשי. הקשר שלה היו מוגבלים מאוד

היו מוכים  ודרהצוות ששאנשי  רוב ."אמריקה"ם ימנושאת המטוס

תרו על ו נ, קלם וכמה פצועי,וע האנשים שלא נפג. כוחותתסיהלם ואפ

  .ץלוהאוניה וסייעו בפעולת החי

סיפון עלה על , "וויסידי"קצין המכונה של , טובין. סרן פול אי

 46. "ליברטי"ות בא מכוניופיקח על בקרת הנזקים ותיקונ "ליברטי"

היה  ,למרבה הצער. גורים תא מ הוקצה לועל הסיפון כשטובין עלה

 כיתה לשעבר של טובין באקדמיה של ןב,  של סרן סטיפן טותוזה תא

  .ירו האותפישנהרג על הגשר בתק, הצי

קבעו  , שבע שעות בקרת נזקים ותיקונים בפיקוחו של טוביןרלאח

 כצוות יושפעלו יחד, "ליברטי"תר של ו והצוות הנ"יוויסיד"אנשיו מ

יהם בו חישלפי. ללים שליד הקוער לא נפגעוכלים והחיכי המ, וץלחי

מתאים " מומנט יישור "א של יציבות רוחבית לוודקים מספישוליים היו

 הסולר  של הליטרים945,000-מחלק . ה מזג אוויר קשבמקרה של

מכונאי . והאוניה יושרה ויוצבה, למא ימין לצד שד הועבר מצושנותר

מנוע טפל בהחלו ל, "טיליבר"ת המכונות של ויחד עם צו, "יוויסיד"

דבר  שרלאח. חות עצמהולנוע בכ "ליברטי"ל  אם תוכולבדוקר והקיט

 למפרץ "ליברטי" ללוות את "וויסידי"אדמירל מרטין על פקד  ,זה בוצע

של  שונה היעד ,דרךבהיותה ב. םייקונים ארעיתל דה בכרתיםס�

  . שם היה זמין מבדוק יבש, וולטה במלטהנמל ל "ליברטי"

 מערכת החשמל את החשמלאים שיפצו, בזמן ההפלגה, ךבתוך כ

 שוקמוך שעות וובת, זה בוצע במהירות מדהימה. של האוניה

" ליברטי"שטה אל " דייוויס"סירת המנוע של 
 )ב"צילום צי ארה(

 עדות מובהקת לעוצמת -" ברטילי"המבנה העילי של 
 )ב"צילום צי ארה (התקיפה
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 טובין ןכש התואבל לא הצטרכה לגרור א, "ליברטי"אל  ה הגיע,)ATF 160 ("וגפפ"צי הגוררת . ורורואהתאורה וה

 דיבור-ון מופעלפרשת הטלוירו המרכזי 'כולל הג, האוניהרוב המערכות החיוניות של .  לשקם את מערכת ההינעהצליח

  שוקמו בזמן השיט האיטי למלטה, ה ואש ראשיתטיפומשאבת ש

חור של אוניה בעד ה אל מחוץ לשפוכתאפקט יניקה כמויות גדולות של  משך, להפליג למלטה "ליברטי"משהחלה 

 ם קריפטולוגייםיכמס ההצפנה ומתובעיקר מפתח -כים סודיים החוצה ממסיצופו  שמא רבהה דאגה תהי. הטורפדו

בעיקר  , כלשהיהי אונ על ידי"ליברטי"איסוף מסמכים משובל  תעילמנבכל הדרך למלטה ננקטו אמצע זהירות . אחרים

ף מבעד נשטתן שיה כל מה שננואספה וסינ "ליברטי"לירכתי טה קרוב יי ש"פפגו" 47,תטיוימה סוביחאוניות מלעל ידי 

. ור הפגוע של האוניהזעו מהאמשנקולות מוזרים ו, היםהורעו תנאי  הרוח והתחזקהלטה  מייל ממזרח למ150. לחור

התקמרות  בצורה ברורה כשלחצי הההמוצף גנחדור ל המש הקדמי צדצה ביהמח": טובין נזכר מאוחר יותר

, ותרעש גלים מתנפצים והחבטה של שולחנהיו ות המשונים להקונמצא ש. היי עיוותו את מבנה האונוהתקערות

  48".דור בתוך המבכוח רבכיסאות וציוד שטולטלו 

 רמזג האווינרגע ,  יוםמקץ, לבסוף.  אלה צלחומאמצים אדירים . תמיכה וחיזוקאפשרל האוניה הואטה כדי

  .טחה לנמלי בב"ליברטי"יה לשבח בהבאת ופעילות רא טר בכוכב הארד עלוסרן טובין ע.  נכנסה לוולטה"ליברטי"ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 המרחף ליד החרטום מחלץ נפגעים להעברה SH-3מסוק . נוטה בבירור לימין, יום לאחר התקיפה" ליברטי"
שתיים מהדגל שהיה תלוי בתחילת - גדול למעלה מפי,  מטריםX 4 2-שממדיו כ, הגדול" דגל החג". "אמריקה"ל

 )ב"צילום צי ארה(הדגל הגדול יותר נראה קטן בהשוואה לגודל האוניה גם . התקיפה מהאוויר
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 )ב"צילום צי ארה(מלטה , בהגיעה לוולטה" ליברטי"

 )ב"צילום צי ארה( שעות לאחר התקיפה 14-שטה באיטיות בכוח עצמה כ" ליברטי"
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אל " ליברטי"מסוק המפנה הרוגים ופצועים מסיפון .  המצולקת והנוטה על צידההאוניהמשקיפים על " אמריקה"מלחי 

 של הצי אוניית הדגל, "ליטל רוק"סיירת הטילים המונחים : ברקע. נושאת המטוסים נראה בבירור בשני הצילומים

  )ב"צי ארה: צילומים(השישי 

 

 )ב"צילום צי ארה(מלטה , בהגיעה לוולטה" ליברטי"
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1

  ). זמן סיני1515(שינגטון ו זמן ו0915- בNSA-הידיעה הועברה ל  
2

ראו גם מסר .  בבוקר9:50, 1967,  ביוני8'  ה יוםרשםשבו , רוסטאו מזכר של שיחה.ו .היועץ לבטחון לאומי ורשם , כמנהגו  

  .67 יוני Z081250פקד הצי השישי ממ
3

  . טקסס,ריסטיאן נמצא באוסטיןכ .1991 ביולי 19-ריסטיאן בכ' ורג'ראיון טלפוני של מחבר ספר זה עם ג  
4

ב הפסקת האש במזרח ונסון על מצ'ג לאמקוסיגין , 0948- ב: 1967 ביוני 8- מסרים בקו החם ב4בסופו של דבר נשלחו   

- וב;  האשת הפסקעלקוסיגין  לאונסון 'מג, 1135-ב ;"ליברטי"קוסיגין על המטוסים שבדרכם ל לאונסון 'מג, 1100-ב; התיכון

  .שינגטוןוכל הזמנים לפי שעון ו. "ליברטי"ונסון על 'ג לאמקוסיגין , 1220
5

  .שינגטוןו זמן ו1124-הסובייטים קיבלו אותו ב. 1967 ביוני 8- ר קוסיגין ב"יו הלאונסון 'מסר בקו החם מהנשיא ג  
6

, כיועץ מדיני, בתקופה זאת שימש כמזכיר. 1968 עד אפריל 1965ונסון מינואר 'מרווין ווטסון שירת כעוזר מיוחד לנשיא ג  

  .לשר הדואר ונסון' מונה על ידי ג1968באפריל . וכראש מטה
7

   1967 ביוני 8 ,ית הלבןביומן יומי של ה  
8

  Phil G. Goulding, Confirm or Deny: Informing the People on National Security (New York: Harper & 

Row, 1970), 97.   
9

 Polmar, Norman. Guide to the Soviet (1967- ו1962נבנו בין " מירני" ספינות איסוף מודיעין סובייטיות מדגם 20-כ  

Navy. 12th ed. Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 1986. מראים 1967 תצלומים רבים של אוניות אלה אחרי 

ל רבים אמרו לו "אבל קציני צה, 1967-מחבר ספר זה לא הצליח לאתר צילום מ. SSV הםשבקירילית , CCBסימוני גוף 

  .1967-שאוספות המודיעין הסובייטיות סומנו כך ב
10

   ".נוטה על צידה הימני, יתאאמריקאוניה כזיהוי ה - 1520: "914רים "ן המלחמה של פלגת סטמיו  
11

 ,1992 ביוני 10 ,1990וני י ב16 ,1990 בינואר 14 ,1989 באוגוסט 14-ל מיכאל בלוך ב"ונות של מחבר ספר זה עם סאירא  

  . כולם בתל אביב– 1993 ביוני 6- ו
12

  .Z081414, מקסטל לבית הלבן ולאחרים  
13

  . יה'ורג'ג,  באתונה1989 באפריל 5-ק בראיון של מחבר ספר זה עם דין ראס  
14

- טרנס בוצעה שיחת טלפון ובתיתוכן המסר מציין שלפני כת. 1967 יוני Z081529 מראשי המטות המשולבים "בזק"מסר   

 שמטרת שיחה זאת היתה ,יש להניח. פהוב באיר"מפקד כוחות ארהלמשנה  הלאמסגן ראש המבצעים של הצי אטלנטית 

 סביר גם שסגן . זאתמאשרשמסר יישלח צורך בהפעלת כוח וכי עוד אין כי הפיקוד את הידיעה שרשרת מטה בלהעביר 

   .דע שמפקד הצי השישי כבר הוציא פקודות החזרה למטוסיםכבר יראש המבצעים של הצי 
15

  .67 יוני Z081439 הב באירופ"ים של ארהיכוחות הימהמפקד  לא ממפקד הצי השישי "בזק"מסר   
16

 שרואיינו לא זוכר שטס מעל A-1סקייריידר  איש מטייסי הןכש, 1967 ביוני 8-כרון זה הוא מיום אחר ולא מיז ש,סביר יותר  

 זה של פעולות סוג ביצעו A-1 דיווחים אחרים שמטוסי ויה שדבעו, )טיסותנו בו תוכנלא יום ש( ביוני 8-טית בימשחתת סובי

  .חתות הסובייטיות בימים אחריםשנגד המ
17

 ".יברטיל"עה על אודות דיי ה האוניות הסובייטיות עברו לעמדות קרב כשנתקבלהו שמציין כי הצי השישי א,כלשהואין תיעוד   

.  ביוני המצב כבר היה רגוע יותר8-י וכי בנ ביו5- כשפרצה המלחמה ב3ידוע שהצי הגביר את רמת הכוננות שלו למצב 

 ,)הכוללת למלחמה גרעיניתמבצעית התוכנית ה (SIOPל לרבות תרגי,  חזרה לבצע אימונים"אמריקה"נושאת המטוסים 

  ."ליברטי"פת יל תקעאשר הגיע הידיעה הראשונה כ שהתנהל –שכלל אימון בשיגור נשק גרעיני 
18

  .וסטס' מסצ,' בקיימברידג195 באפריל 6- ראיון עם פרנסיס סניידר ב  
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