
 

 

  ש ידידותית הורגתא – 7 פרק

  
 

 בעלי את או ,הם-יהםנש או בשגגה את או פצעו שהרג,צבאטעויות של יחידות רוויה הצבאית ההיסטוריה 

רלס 'מ צ"אל.  רבים ומגוונים"ליברטי" אסוןהלקחים שיש ללמוד מ. םניטרליי או וכן גם גורמים ידידותיים, םברית

: רצח חבר"( Amicicide: The Problem of Friendly Fire in Modern War מעולה  הובמחקר, שרדר. ר

 בחובה כוללתה מודרנית מלוחש ,כאיבהדה המבמתעד את העו ,)"במלחמה מודרנית 'אש ידידותית'בעיית 

מכנה ב "צי ארה; )רצח חבר ("amicicide" את המילה אשרדר המצי 1".ידידותיתאש "בידות מחמת אגרימת 

 צדדי- ירי דו"ל הוא "הכינוי הרשמי בצה; "אש כוחותינו"מונח המילונאי העברי הוא ה ." על כחולולכח"זאת 

  .")ץ"דו(

ה רבות נא השתנתון של, 2%-כהוא  ימינו- בניכל הצבאות ב ידידותיתר נפגעי אש ושיע, לדברי שרדר

חמת במל .גבוה יותרבצבא צרפת היה שיעור זה  במלחמת העולם הראשונהכי  ,ייתכן. פה המודרניתובתק

 היה ארצות הברית בידי כוחות הרגושנבריטיים החיילים המספר  - נוראמחיר ת אש ידידותיגבתה , המפרץ

  .טעות בזיהוי מ האסוןנבע יםמקרחד מהאבכל .  בידי העיראקיםיםגורההלמספר אלה  טכמעזהה 

 על המעלן הראשי ניפה ה"ליברטי ".ה בפועליעיל אינה ד התקפת אווירגהגנה נאו הצגת דגל כאמצעי זיהוי 

ם י של המטוסהראשוןצליפה השמד ביעף ו הדגלה. ) מטריםX 2.44 1.52( רגל X 8 5שממדיו ב "דגל ארה

הישראליות הטרפדות אבל  – על המעלן השמאלי" חג"ל גלף לפני התקפת הטרפדות בדח והוישראליםה

הסתערות על "( ”Assault on the “Libertyבספרו יימס אנס מספר 'ג 2. דופן ימין שלהמצדלאוניה התקרבו 

 אחרוןחשיבות הנפת הדגל החדש ההאוניה את  אתת אוזניהדגיש בהוא יום התקיפה כי בבוקר , )"'ליברטי'

ל היה פרוש גאם הדשאלה הת הו רבנהנדו מאז התקרית 3. באזור מסוכןפעלה "ליברטי"מפני ש, אוניהבשנותר 

ברור כי  ו,שיה פרודגל ההש, טוענים "ליברטי"אנשי צוות רבים מ. האווירה מפי בזמן התקתלוי ברפיוןאו 

  :ציין) 10פרק , 36ראו הערה  ( אבל מרווין נוביקי.המטוסים התוקפים יכלו לראותו ולזהותוש

 

ם בנתיב הסכנה הל איכשהו להגן עליויכ כאילו ני מדגיש את הנפת הדגל האמריק"ליברטי"צוות , פהקיבשחזור הת

מספר לפי  או אפילו , דגלפי רק לסשי לזהות אוניה ממטווהצוות לא העריך דיו את הק). 152' אנס עבספר של  ורא(

תיכון  היםרבות מעל אוניות ב" כות ואיטיותנמו"טיסות סיור בסיוני י נסמךעל . "ליברטי"צג על ו שהGTR-5 -חרטום 

כן המבנה נמצא כמעט מעל אלא אם , כמעט בלתי אפשרי לזהות את המטרה, VQ-2בטייסת אטלנטי ינוס היאוקוב

 ,ורא.  זיהוימאפשריםים לא ומאפילו תצל. בגובה נמוך  במטוס מקפץביותרעוצמה לא יעילות -תומשקפות רב. האוניה

 זהות עלרור יבלמדת בלא מעל - ממבט החדה התמונה . של ספרו של אנס146מוד עבה ינו את תמונת הא,למשל

?ק כי זאת אוניה ידידותיתיחות התוקפים הישראלים להסוכלו הכי, אם כן, כיצד. תהאוניה האמריקני
4

  

  

 "בעוז מתנופףה.... נס עטור הכוכבים"ראוי להשוותו ל, "ליברטי" דגל ממדיה טובה יותר של ש תחולצורך

ממדי .  בין בריטניה וארצות הברית1812ת מ מלחבמהלך, 1814 בספטמבר 12-ב, האמריקניהמנון הכמילות 

כל פס היה רוחב . טרים מX 13 9, אמיסטד מעל מצודת מקהנרי במרילנד' ורג'ור ג'י מייגשהונף על יד, זה דגל

ר " מ117מעל מצודת מקהנרי היה הונף שהנס שטח  ואילו, ר" מ4- היה קרוב ל"ליברטי"דגל שטח . מ"ס 60-כ

 רתום ים לאומייימונפים על בתים פרטיים בחגהשדמה לדגלים , "ליברטי" מזה של דגל 31 למעלה מפי -

ע משני ב נצ"GTR- 5" הגוף ןסימו. ותיות רכב אמריקניוסוכנהמתנוססים תדיר מעל מגרשי מאשר לדגלי הענק 

 -  ותוהאותי,  מטר3- היה כ5פרה יהסגובה . הצללה בשחורם  באותיות ומספרים לבנים ע"ליברטי"צדי חרטום 

, בנוסף . אליהתקרבםבהסים ייעל ידי הטה האונייהוי זם אלה ליפרטדי ב י כאומריםי צוות רבים שאנ.  מזהחצי
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 ומכאן,  בעלילדיתוהיתה ייח, ם שלהיעל מערכי האנטנות השונ, ניהוהאתצורת  כי ,טועניםם יאנשי צוות רב

  . היו צריכים לזהותהטרפדותוגם ההמטוסים התוקפים ש

,  הטיעון המרכזי.תן מחדשו רב כי ישקלו אויאין סיכעד ש שנה 30- ה ממעלל אלה זה דבקים בעמדותרבם 

 לק עלו אין חוכי, בהיר  היה יום,1967 ביוני 8וא כי ה ," סומנה ברורות'ליברטי'שטיעון ה"לרוב מכונה ה

, תית ממשו עליה אבל אינה משמעחולקאין שבדה ו גם זאת ע- . נמצאה במים בינלאומיים"ליברטי"שה העובד

 5שממדיו ב "י דגל ארהזפה על המעלן המרכישהנוכי סומנה ברורות בכך ; יה מהמלחמהי בטווח ראהשכן הית

X 8 כי המטוסים ,ןטענ ךכולפי, "ליברטי"הדגל נראה לעיני צוות . התקפהה בשעת במלואופרוש  רגל 

  .לזהותווריכים לראותו צ היו הישראליים

על פי חישובים מתמטיים ? ל טייס תוקף לראות דגלוכי מאיזה מרחק :איל הו הראשונה שיש לשאהשאלה

 X 5ב בגודל "אדום של דגל ארה- פסי לבן מטר 403ממרחק ניתן לזהות בתנאי תאורה טובים  ,של חדות ראיה

 שס יילטי.  מטר בשנייה257 עובר , קשר500במהירות של , מטוס 5.ם המתקרביםילמטוסהפרוש בניצב  רגל 8

 3 עד 2תוך את ירי תותחיו קף ומטוס תיסיים , במהירות זוביעף צליפה .  ולזהותודגלהבחין ב שניות ל2-כ

ת את דגל ו מכדי לראות או לזהב מרחק ר-   מטר760- כיגיע לטווח של מטרה לפני ש אל מעל למםוניות ויתרש

  ."ליברטי"

בזמן לראות ס יטייכול ,  אם כן,מה . מטר403- מיותר   שלממרחק לראות את הדגל אפשרהיה שאבל נניח 

 היה, ל לאורך האוניהימקבפרוש ב,  כלומר–רגיל כתנפנף ברוח ה ושואם הדגל היה פר? מעוף ישר לכיוון אוניה

 זה  ספרו של מחברת מסקנ.זיהוייקשה בעליל על ש צבמ, את שולי הדגלרק אה והחרטום רן  מףקתוהטייס 

על המעלן ולא ברפיון תלוי היה  אלא פףלא התנו "ליברטי"דגל , הפ בשעת התקי ששררו הרוחבתנאישהיא 

 Hנספח. וחלקב או  במלואומתנופף הסתכלו על הדגל וראוהוש ,זוכרים "ליברטי"כמה מאנשי צוות . סייע בזיהוי

 Z1100 )1300-מציג תצפיות רוח עד ל, 1967י נ ביו8-ל" האוניהר של ווי מזג איתגיליון תצפ",  של אנסוספרב 

 חישובי חלוק עללשר אפ . שקטםהמסמך מראה רוחות קלות וי. פה מן האוויריכשעה לפי התק, )זמן מקומי

 תנאי מזג ציון דם כך אינו תורם דבר מלבומשוכי הדוח מסתיים שעה לפני ההתקפה ,  צורךכךאין באבל , אנס

של מהירות האיטית ה הנוחים וםהתנאיייתכן ש"ש ,קבעה 1967ועדת החקירה של הצי ביוני . האוויר בבוקר

 התקבל: " ביוני14- אדמירל מקקיין את שר הצי בדכן יע ,במסר נפרד." אמריקניהדגל ההקשו על זיהוי האוניה 

 הצפתנ כאשר , לפני הצהריים'ליברטי' של ) קשר5 (תאיטיורגוע ומהירות שטוח ] ים[ מצב... : 'ליברטי'מ

 6." על ידי טייסיםהראי י'טישהדגל 'כדי שקה יייצרה רוח יחסית לא מספש ייתכן ,ראשונהב
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 -  1412-  כמסתבר מההקלטה ב- דיווח לבקרה , "ליברטי"קף את המבנה השני שת, "רויאל"מוביל מבנה 

פרט זה צוין שוב בדוח תחקיר הטיסה של מוביל . על האוניה) שהם לא ראו דגל, למעשה(שלא היה כל דגל 

כי לא היו לה הסימנים , ראיתי בוודאות שזו אינה אוניה שלנו: " ביוני8- ב1500- שנמסר ב, "כורסה"מבנה 

  ."חיפשנו דגל ולא מצאנו.. .לזיהוי הקבועים
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כאשר הוא ביצע . "הכורס" היא סרט מצלמת הירי של מוביל מבנה 1400-  ביותר למצב הדגל בטובה הההראי

כמה פריימים אשר ,  בחינה של הסרטים. הים והרוחמת הירי הקליטה את תנאילמצ, י התקיפה שלופאת יע

 שעליו ,לן הראשימעבאזור התמר הי" ליברטי" עלה קהדלישל  הענק כי עמוד העשן למדתמ, מוצגיםשלהם 

כפי שהסיקה ועדת , ישר למטהשתפל אזי הדגל ה, למעלה אם העשן עלה ישר. ישר למעלה, הונף הדגל

  .ב"החקירה של צי ארה

" ליברטי"ם על י צילומבמהלך התקיפות בוצעואבל ,  ועדת החקירהתסרט מצלמת הירי לא היה זמין לבדיק

 את המטוסים התוקפים וגם מראותת והתמונ.  הרשמייעוד בתוכללנ והלוועדלה היו זמינות תמונות א. עצמה

אנכית מתמר עשן : למת היריצ קובעים מה שמראה סרט מ,כשלעצמם,  אלה צילומים7.את הטרפדות התוקפות

  8.כמעט לא היתה רוח יחסיתכלומר ש, למעלה מהאוניה

לראות את הדגל לשנייה  ו מספיק כדיב והטייסים קר,יםנוחיו תנאי האור והרוח הש,  הדיוןךרולצ, נניחאם 

אדומים אופקיים המורכב מפסים , ב"אמריקנים מכירים את דגל ארה? בכך לזיהויהיה האם די ; או שתיים

כמו גם ( כחול קנטוןגם לדגל ליבריה יש פסים אופקיים אדומים ולבנים ו.  כוכבים זרוע כחולקנטוןעם  ,םיבנול

רבות אוניות  על פני הימים פליגוה, 20-  של המאה הנה האחרותחצימבכל רגע נתון ב, אין ספק). לדגל מלזיה

. רשום אוניות בליבריהל הנפוץ הנוהג וזאת בשל, ב"דגלי ארהאוניות שהניפו  מאשר בריהניפו דגלי לייותר שה

ר לא ראו לעתים קרובות טייסי חיל האווי. 1963אף אונית מלחמה אמריקנית לא ביקרה בישראל מאז נובמבר 

 דגל יםהזממרבית הישראלים קרוב לוודאי שאם כי , חוףת הקרבבית מלחמה יב מתנוסס על אונ"את דגל ארה

מאשר ה ירביות נושאות דגל לינאו בנמלי ישראל הרבה יותר עגנו, 1967- ו1948בין  ,עם זאת. אמריקני בקלות

  .ב"ארהדגל נושאות 

 כי דגל אינו אמצעי אמין לזיהוי ,יםניצימעד הבינלאומי של הצלב האדום והודיני המלחמה של , ועוד תזא

הונאה " כ זר לאוניות מלחמה להניף דגליםמה הימית מתירח הלונידי שכן 9, של אוניית מלחמהםלאוה

  10".מלחמתית

, 1779 בספטמבר 23-בשהתנהל ,  הצי האמריקניבתולדותרסמים ביותר פוהמ ייםמבאחד הקרבות הי

טית ילצד האוניה הבר, ניפה דגל בריטישה, "בונהום רישאר" ,הפריגטה שלואת  סנו'ון פול ג'טן גקפהשיט 

הניף , בטווח קצר להיכנס לפעולה שרצה, ונס' פול ג'?יה זונאיזו או': פירסון קרא] הקברניט הבריטי[ "."סרפיס"

ס הוריד את הדגל הבריטי נו' ג'.או שאצטרך לירות בך, ענה מייד', קראה שוב] 'סרפיס'... [בריטניהאת דגל 

ת את מטח הצד וונתן את ההוראה ליר, אדומים וכחולים, יםנ גדול עם פסים לבני אמריקנס להניף הורה ,שלו

  11."הימני שלו

דגל  ," שפייףגר" הגרמנית המערכה זוטאמפקד אונית , טן הנס לנגדורףיקפהניף ה ילם השניובמלחמת הע

  .קיפותיותי  לפנוצרפת כשהתקרב למטרות של

שימו לב כי העשן . 1967 ביוני 8- בערך ב1400-ב" ליברטי"הראשון במשך תקיפת ' ירי של המיראז סרט מצלמת

 )"כורסה"צילומי מוביל מבנה  (הדגל היה תלוי ברפיון ישר למטה במשך התקיפה מן האוויר; מיתמר ישר למעלה
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 כגרמני ולא יזהו אותבמבט חרטום מסיק נכון כי , הוא שט היישר אל קורבנותיו. לנגדורף טכניקה חדשהנקט עכשיו 

. ברגע האחרון בדגל צלב הקרסוהחליף אותו, לפעמים הוא הניף את דגל צרפת.  לצרפתיו אותיחשבווקרוב לוודאי 
12

  

ת ששוב הונף דגל שלו. שלושה שבועותזה למעלה מ הראשון ושריגלמצפה ,  רץ לעמדות קרב"גרף שפיי"צוות 

.טענונ ' אינץ5.9- היותותח, הצרפתיהצבעים 
13  

  

  .מוחלט מעשי או לא נחשבמה באמצעות דגלה ח אונית מלי כי בחוגים צבאיים מקצועיים זיהו, אם כן,מובן

ית י אונרהבריטים אחרדפו  1941במאי .  ממושב המטוסהלזיהוי על פני המים לא עוזר רבות הדל אוניוג

. "רקמסיב"י ור מאחים כמה מיילנמצאה "שפילד"ם "אה הבריטיתהסיירת . "ביסמרק" הגרמנית מערכהה

הם צללו .  הטורפדו שלה מדגם סורדפישיה את מפציצהזניק "ארק רויאל" ם"אההבריטית המטוסים נושאת 

ת מזה של יישמ שהדחי שלה קצת מתחת לחאוניה, "שפילד" דדרך העננים ושיגרו את הטורפדות שלהם נג

 יטייסי הצ. והם התפוצצו עם נחיתתם במים, מרעומי הטורפדות היו פגומים, "שפילד"של  ה למזל14."ביסמרק"

שאורך ד ובע,  טון42,000-  עם דחי של כ, מטר240- כהיה  "רקמסיב" ךאורהתחשבו בכך שהמלכותי לא 

חמישית כ -  טון בלבד9,000עם דחי של ) "ביסמרק"זה של  אחוזים מ73- פחות מ(מטר  180היה  "שפילד"

והדחי )  אחוז60- כ ("ליברטי" לש מטר 140 מטר לעומת 84  היה"קוציר- אל"אורכה של . 15."ביסמרק"משל 

ה שק, יחסותיללא נקודת הת, האוויר מ16."ליברטי"של  טון 10,680  של מדחיעפחות מרב , ן טו2,641שלה 

. או אורך ודחי של אוניה, מאוד לאמוד גובה או מרחק

, ה לא יכול להיות בטוח אם אוניה קטנה וקרובה אליופצו

 להשוות את , זאתל בכ,ןמעניי. או גדולה ורחוקה יותר

רן ו לכל אחת היה ת- "אל קוציר"ו" ליברטי"ות יללצ

. מבנה עילי במרכז וארובה אחת, רתורן מאחו ומלפנים

על נקלה עות  לטשטייס נלהב היה יכול , הסיקCIAדוח 

ליות למעניין עוד יותר להשוות את צ. יםן השתיבזיהוי בי

 היו שני תרנים של מוט "ביסמרק" ל."שפילד" ו"ביסמרק"

 .רגל- ו שני תרני תלתי ה"שפילד"בעוד של, יחיד

 היתה ארובה אחת בהשוואה לשתיים "ביסמרק"ל

  . "שפילד"ב

 הטרפדות מעולם לא ראו צוותיהטייסים הישראלים ו

, "ביסמרק",  על מטרתםביסודיות תודרכו "ארק רויאל" שטייסי דבעו, "אל קוציר"או את  "ליברטי"ם לכן את קוד

  . זה שבועות"שפילד"ית יושטו בלוו

 מספר הארובות, מספר התרנים, נו לדווח על תנועת אוניות לפי תצורת החרטוםמב או"צי ארההטייסים של 

  קצין. לפי שם או אפילו לפי סוגהזהות אוניללעתים רחוקת ציפו מהם . אור המבנה העילייומיקום ות, מיקומןו

 דבורים גדולים - גים של ספינותוסי שנ" היו חיל הים כי ל, זה ספררויר הישראלי אמר למחבושל חיל הא

ים של סירות ג סוגים של ספינות טילים גדולות מדגם סער ושני סו6היו לחיל הים , למעשה". םיודבורים קטנ

  .חיל האוויר לא אומן היטב בזיהוי אוניות בים ברגילטייס .  קטנות מדגם דבורסיור

 אישי הובמטוס, יט ריקיה מצבא הודו' אינדאר גגנרל, ם" כוח החירום של האודמפקטס , 1967 ביוני 4- ב

 , שחלף על פני פורט סעיד כי כ,ריקיה זוכר. שימקהיר לאל ער

  

הם רק כמה מייל מעבר ! צי שישי"ואמר , ת ביםוהורה על כמה אוני ,יבא אל, שנראה נרגש ביותר, מפקד המטוס

  .ב המוצב באזור הים התיכון" לצי השישי של ארהכווןהוא הת." לפורט סעיד

ד שמפקד המטוס ובע, מבעד למשקפת היה כמה מיכליותכל שראיתי . אט-בה אטו גתוך איבוד, הקפות כמה ערכנו

צעק ... . נרגש ביותרהמשנהטייס היה שם , תי לקוקפיט לתצפית טובה יותרלקחו או. התעקש שראה נושאת מטוסים

ר סחומ ינדהמת... . של תעלת סואץיהצפונהקצה  שראית היו מכליות נפט שטות בכיוון כלאבל .. .."! צי שישי!צי שישי"

  בקנה מידה זהה"אל קוציר"ו" ליברטי"צלליות 
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ל בין נושאת ידב לה-  בחיל האוויר המצריראח  אוה זמן שכולם שרתו בז, קרוב לודאי- של המטוס לת צוות האווירויכ

". טון10,000-מעבר להיתה אף אחת מהן לא ש,  טון ובין מכליות50,000- קרוב לבתמטוסים 
17
   

  

דומה ליחס בין "  טון50,000"ל שמטוסים  טון לנושאות 10,000ת ו של גנרל ריקיה בין מכליות בנהההשווא

בת , "אמריקה"המטוסים נושאות דחי  ."שפילד" מזה של 5  היה מעל פי"ביסמרק"דחי . "שפילד" ו"ביסמרק"

 סמטומהמכליות נצפו .  טון10,000 בנות מדחי המכליות 6 פיה גדול הי,  טון59,098, "סרטוגה"ו,  טון61,174

   . לחצי מלחמהלאל" אט-גובה אטתוך איבוד , כמה הקפות "פנאי לבצעשהיה לו 

 למצוא מסתנני ונךרצ. רוצה למצוא אתה מוצא מה שאתה ,במלחמה ץולחמתח  כי בתנאי ,אומריםיש 

. אותהגם  תמצא ?בלמצוא אוניית אוירצונך ;  תמצא אותה? למצוא צוללת אויבךנורצ; מצא אותםת ?באוי

 מצאו אותם םה. "ינקים"א מסתננים וחיילי הדרום למצרצו , 1869 במאי 2- ב, האמריקניתים חבמלחמת האזר

]" אבן קיר[וול נסטו "- רסמים ביותר שלוומפהכשרים וום המצבא הדרום את אחד הגנרליאיבד , ה מכךאוכתוצ

 דומה במלחמת אירועב. ושות כשחזר מסיורנ ופצעו אותו אבהוא אוישחשבו שלו - לאחר שחייליותמש, קסון'ג

הוא הניח  .ורגהובאלוף מיקי מרכוס ,  מסתנן ערביציפה לראותש, זקיף ישראליירה  ,הישראלית העצמאות

- הצטרף ב, ט פוינטסבוגר האקדמיה הצבאית בוו, וסמרכ(. אמריקני הוא מסתנן אויבשהמתנדב ה, בטעות

  .) על ירושליםשנלחמואלים רופיקד על הכוחות היש להגנה 1948

תולדות אש : כחול על כחול( Blue on Blue: A History of Friendly Fire פרי ריגן בספרו'על פי ג

– במלחמת רוסיה1905-  בהיסטוריה הימית התרחשה ב'חבררצח 'בולטת ביותר של ה הדוגמה" ,)ידידותית

שרטון  שדגו ליד , טון100 יבנ ים בריטיניםרתומכמזיהה קבוצת סטבנסקי 'האדמירל הרוסי זינובי רוז כש",יפן

הצי הרוסי הירי הלא מדויק של תותחני  רק 18.םצי של סירות טורפדו יפניות ותקף אותכ, דוגר בים הצפוני

  . הטרגדיהצמצם את ממדי

 ,בריטית] חמושה- מוסווית כבלתי,אונית סוחר חמושה[ Q-אונית, "סימריק"חיפשה  1918 באוקטובר 15- ב

 מונף פויל רגבחינה בדה 'סימריק'. "J-6הטביעה את הצוללת הבריטית ,  במקום זאתאך, אחר צוללת גרמנית

." וטעו על ידי דגלים מזויפים בעבר הם כבר ההתברר כי. אליו האבל לא התייחס, מוט הדגל של הצוללתעל 

ים אוניות מ פע3צוללות בריטיות זיהו במלחמת העולם הראשונה כי , "כחול על כחול"במוסיף ומספר גן יר

כאשר , לות בריטיותל סיירות בריטיות ניסו לנגח צו3, לעומת זאת"ו 19,בריטיות כגרמניות וניסו לטרפד אותן

  20."הן צוללות גרמניותש וחשב

 2 יחידמפציץ גרמני הטביע  1940 בפברואר 22-ב.  אינו תופעה חדשהטייסיםשגוי של אוניה בידי זיהוי 

 1974-ב. וטבעה, נייםשנשברה ל,  פצצות2- נפגעה מ"לברכט מסה" 21.נספו  איש578 .משחתות גרמניות

שעבר להמשחתת האמריקנית היתה זו  – ליד קפריסיןים משחתת שלהם י טורקF-4סי פנטום ומטהטביעו 

  .)DD 445 ("רשפלט"

 , יעפי הפצצהם סיי22, בפיקוד דני שפירא,יםיר ישראלט מטוסי מיס4מבנה של כאשר  ,1956- בסיניבמבצע 

עד .  נזק קלו להגרמ ומיד את האוניהתקפו  הם 23. במפרץ אילתZ מצרית מדגם במשחתתהטייסים הבחינו 

שבה דה ו מעבר לנקנעהש "קריין"יטית ברהמשחתת ההיתה כביכול כי המשחתת המצרית  ,התבררמהרה 

, עגילה- באבוהתרחשמבצע סיני ב ר קרב הטנקים הגדול ביות24. לישראל כי היא תפעלהצי המלכותיהודיע 

 והסבה לה אבידות 37על פלוגת טנקים של חטיבה פתחה באש  7 של חטיבה 82פלוגת טנקים מגדוד שם 

   25.כבדות

  .ותיהןמלחמאחת מ בכל "חבר צחר"בכל אחת התנסו ארצות הברית וישראל 

ה מל הוא כוח לחי"צהמחקר שהראה כי נופץ על ידי כשלים מ החף ו"י מנוצחתל הבל'צה"המיתוס של 

חיל האוויר טור הפציץ  1967 ביוני 5- ב. ישראלים אכן טועיםה. צח ולא חף מכשליםומעולה אבל לא בלתי מנ

לפני ספורות חיל האוויר וצלף בכוחות ישראלים רק שעות הפציץ ,  ביוני8-ב. של טנקי שרמן בקרב על ירושלים

ם הודים " אוי כמה חייל,בטעות ,בסיניכוחות ישראלים הרגו  ,כמה ימים לפני כן. "ליברטי"פה על קההת

  .וברזילאים
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אישר את דוח ועדת החקירה של , ב באירופה"ל כוחות צי ארהש העליון דמפקה, ין הבןימקק. ון ס'אדמירל ג

 הוא. )12 פרק ורא" ( היתה למעשה משגה]'ליברטי'על [ההתקפה  ": הערהבתוספת אדמירל קיד ותבראשהצי 

 הפיפני תקחלשה בה נהגומכאן , מוגבל מאודזיהוי מאפשר  על ספינת שטחמ כי דגל מונף ,סיונו האישייידע מנ

משימה יצעה  ב כאשר,)SS 253 ("גאנל"פיקד מקקיין על הצוללת  לם השניהובמלחמת הע. אווירידידותית מה

פליג הין פקודה לימקקקיבל , תומכשהושלמה משי. חופי מרוקועבר  להאמריקני הפלישה צי לכוון את יתסוד

 ףצליהותקף ונ ו- הוא נהג כפי שהצטווה .  דגל אמריקני מואר בזרקורפתנהעל פני הים תוך ממאתר הפלישה 

   P.26-40על ידי מטוס וורהוק 

 14- ב.  לחץאינ האויב בתשלר ובר שבזיהוישה את הקושי י ממח,איבה יותר ומכעכשווית, נוספתדוגמה 

 של חיל F-15מטוסי הפילו ,  ראות בלתי מוגבלתובתנאילאור היום , ביום בהיר, בצפון עיראק, 1995באפריל 

. יםשישה דגלים אמריקניצבוע באורח בולט בכל אחד מהם ,  מסוקי בלקהוק אמריקניים2האוויר האמריקני 

יכולת כמעט א היתה ללמסוקים  .אדרנלין לא זרם. בזירה באותה עתלא התנהלה של ממש לחימה  שום

זהוי (ת " זעים במכשירדיצומ ום היימטוסה, יתר על כן. רות הקואליציה באזחוכו לעלא היוו איום הם ו, התקפית

 וציוד מעקב מ"עם מכ) AWACS(ת יאווירובקרה  ונמצאו תחת בקרת מטוס אתראה )IFF -  טורף-עמית

   .תריוהמתקדמים בן אלקטרוני מ

התרחש אירוע אש כוחותינו החמור ביותר בתולדות  ,מלחמת לבנון הראשונהב, 1982 ביוני 10- ב •

 943 של חטיבת שריון 572גדוד שיירה שהורכבה מ  של חיל האוויר תקפופנטום מטוסי .ל"צה

 . נפצעו108 ; חיילים42נהרגו  זו  בתקיפה.חשבוה לכוח סוריש, 931ל "ומגדוד נח

 מאש יהםאבדותל אמריקנייםטיות מאש כוחות יהאבדות הברהשתוו ,  המפרץבמלחמת, 1991- ב •

  .עיראקית

 4שהרגה ג " ק230של לייזר -חיל האוויר האמריקני פצצה מונחיתהטיל , ןבאפגניסט 2002- ב •

  . מהם8קנדים ופצעה 

 פט טילמן בידי אנשי יחידתו NFLמית כוכב ליגת הכדורגל הלאונהרג , תר באפגניסטןוחר יאומ •

  .הצבאית

שבוע כעבור  ו,ארצות הברית ביריות מטוס בריטי ו כוחותהפיל, ן של מלחמת עיראקוהראשם ובי •

  .ב " מטוס של צי ארהוהפיל

  בירתבטעות את השגרירות הסינית בבלגרדו מטוסים אמריקנים הפציצ 1999 במאי 7- ב •

 . בשוגגבוצעהצה צ לקבל את ההסבר כי ההפיניםהסמסרבים עד היום הזה ; היוגוסלבי

  

 יםעלול , או חוסר תשומת לב,פרט קטן ביותרהזנחות . מת לב לפרטיםותשחובה להקדיש , במבצעיים צבאיים

שני בו הרבה שגיאות קטנות ש נע"ליברטי" בפרשת.  אסוןלושלון ואפייכ, חוסר יעילות, שיבושיםלגרום 

 לעדכן ן התבונהמ.  לטרגדיהויכ שהולהאירועיםת רשר לנתק את שיכלה, תהא קרלאילו,  מהןת כל אח.הצדדים

  . ופרישתםיחידותל שות עתנוכוחות ידידותיים ב

לא נמצאה  אוניה אמריקנית שום כי ,ם" במועצת הביטחון של האוצהירארצות הברית הנציג  כי ,ראוי לזכור

הוטבעה  1943- ב. "ליברטי"טחונה של יבל הוסיפה דבר זאת לא צהרהה.  מייל מאזור הלחימה100 טווחב

 ספינות ידידותיות אין כי ,ודעותהשמפקדה הסתמך על  ,אמריקנית אמריקנית על ידי טרפדת ןאוניית מטע

ידי מטוסים בשהופצץ בלילה , ב"כוח אמפיבי של ארה, 1943 יה ביולי בעלות הברית לסיצילת בפליש27.באזור

 אנשי צוות אוויר 60 .הם מ23והפיל , יוטסו מעלשם י צנחננושאים אמריקניי ם מטוסילעפתח באש , גרמניים

 נשאל ,1990-1989 בשניםב בתל אביב "רות ארהישגרבהנספח הימי ,  תומס קרופם"אל . נהרגו צנחנים40- וכ

שבה  ,בקריירה הימית שלי היחידההפעם " : הוא השיב28. בטעותבוצעה" ליברטי"האם ההתקפה על תו דעל

וורדן . וייטנאם ליד )DLG 18 ("וורדן" המשחתתסיפון רתי על י כשש1972באפריל  16- ב היתה ,נפצעתי

  29." של חיל האוויר האמריקניF-4הותקפה על ידי מטוסי פנטום 

ת להתחולל כאשר כוחות ידידותיים לא והיא דוגמה קלאסית לתוצאות הנוראות שעלול" ליברטי"תקרית 

. טחון משימותיהםיאנשי מודיעין חרדים לב, באורח טיפוסי. עותיהםם מיודעים בתנוה כי חבריאמצליחים לווד
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ב "שגרירות ארהאת ה עדיילא הסוכנות לביטחון לאומי  כי ,הוכח. "צורך לדעת"טחון מבוסס על יהכלל הוא שב

 אזור תקרבב" ליברטי"על הפעולות המתוכננות של , כלשהו י ישראלגורם שלא לדבר על יידוע, בתל אביב

אילו עדכן . אמריקניותאוניות באזור ב הודיעה רשמית כי אין "ממשלת ארה,  כפי שצוין לעיל,ךהפל. הלחימה

NSAמתרחשתהתילא ה" ליברטי"קרוב לוודאי שתקרית , ילאורך חופי סינ" ליברטי"ל על מסע " צהת א  .  

  

  :אלקטרוני זה את המסר הבא בדואר  ספרמחיל האוויר שלח למחבר דני גרוסמן) ‘מיל(ל "סא

  

ר לא ב הסםשזהו מצב שבו שו ,לים שנהרגו בקרב מאש ידידותיתי עם משפחות שכולות של חימגעי מ,ידוע לי היטב

. דד עם זהומשפחות ושורדים למדו להתמ. וית מולדתו וחברנ לאבד יקיר שנפל בקרב על הגאדבר אחד הו. לספק יכול

ב "יון ארהיסננו בלבנון ונוסיי נ.עוהחלט ניתן למננסיבות שבב נפל ם להשלים עם המחשבה כי יקיריותרקשה הרבה 

שהו נתן את י עד שהם חשים כי מחרבים לא מוצאים מנו] של אש ידידותית[במלחמת המפרץ הראו כי הורים ושורדים 

גן על מנת לעזור לאלה המסוגלים לבסוף יאבל יש להצ, דות לא יספקו שורדים רביםב כי העותכןיי. הדין על אובדנם

          30".עם המציאות המכאיבה כל כךלהשלים 
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