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 םייהישראלחיל האוויר וחיל הים תקיפות ב

רובם ,  אמריקאים34  נהרגו"ליברטי"על 

 171- ו, הסוכנות לביטחון לאומיעובדי 

-ב" ליברטי"מפקד  1.מרביתם קשה, נפצעו

 אף 2.מקגונגל. ויליאם להיה  1967 ביוני 8

סירב לעזוב את , ירו האובתקיפתשנפצע 

 לפקד ך והמשייתול גשר אונימשמרתו ע

את ולנהל את בקרת הנזקים , עליה

אותו לילה . מקום התקרית מהתרחקותה

 יתוווט את אונינ ושכב על גבו על הסיפון

כוכבים למפגש עם שחר עם הבאמצעות 

. "מאסי" ו"וויסידי"המשחתות האמריקניות 

 מדלייתונסון העניק למקגונגל את 'הנשיא ג

 האמריקני הגבוה  העיטור הצבאי–הכבוד 

תוך  תעוזה למופתגבורה ו" על –ביותר 

  ."שות התפקידיסיכון חייו מעל ומעבר לדר

 ימים לאחר 5, 1967 ביוני 13- ב

פני למקגונגל בשבועה העיד , תהתקיפו

כי לאחר התקיפה ,  של הציהחקירהועדת 

, רפדות התקרבוטמהאוויר ובעת שה

שרות שהמטוסים היו אפהבנתי שיש "

  3." בשוגגבוצעהוהתקיפה ישראלים 

מ "מחבר ספר זה פגש בראשונה את אל

 ביוני 7-מקגונגל בוושינגטון הבירה ב

הוא סירב להתייחס בפומבי . 1991

מאז מסיבת העיתונאים " ליברטי"לתקרית 

ות יהמקצועעבר לציון מ, 1967שלו ביוני 

. היצוותו בהצלת האונהפגין והגבורה ש

ם "אללו ולי כ, התבררמחבר ספר זה ל

ִ  – משותף תחום עיסוקמקגונגל  לאחר  .סטי

 טייסשיון ימקגונגל רהוציא שפרש מהצי 

, אזרחי בהכנה לקריירה בתעופה אזרחית

 שכן נמצא שכושר ,אך הדבר לא ניתן לו

 תמערכת יחסים ידידותי 4.ראייתו נפגם

  .טלפוןשיחות בת ובו בתכתך אחר כנקשרה

 כי הנשיא ,התרשםם מקגונגל "אל

 הכבוד מדליית שכן ,ון פגע בו במתכווןונס'ג

שאותו  דבעו, בבסיס הציהוענקה לו שלו 

  

 את מדלית הכבוד אמריקה מתכבד להעניקב של "נשיא ארה

  ב"צי ארה, מקגונגל. מ ויליאם ל"לאל

  על שירות כמצוין להלן

. אס.אס.יו, ב"מקגונגל צי ארה. יליאם לו) ל"אז סא(מ "אל: ציון לשבח

 תוך סיכון חייו מעל למופת תעוזהעל גבורה ו, (AGTR-5) "ליברטי"

כשהפליגה במים בינלאומיים במזרח הים . שות התפקידיומעבר לדר

בלי אתראה על ידי " ליברטי"הותקפה , 1967 ביוני 8-9-התיכון ב

בידות רבות בקרב ב סילוניים וסירות טורפדו שהסבו ארמטוסי ק

למרות שנפצע קשות בזמן התקיפה . הצוות וגרמו לאוניה נזק ניכר

ר בעמדת הקרב שלו על שאמ מקגונגל נ"אל, ונה מהאווירשהרא

הכפיף , רה מלאה של חומרת פצעיוכהגשר שנפגע קשות ומתוך ה

בסרבו . ון ולהישרדות של האוניה שבפיקודוח שלו לביטואת רווחת

לפקד המשיך , קו ממשמרתוי להרחל שהיה עלובעקשנות לכל טיפול

הוא , למרות חשיפה מתמשכת לאש. ל אונייתובשלווה ובהתמדה ע

, שקח על בקרת ההצפה והאיפ, כיוון את הגנתה, תמרן את אונייתו

מ מקגונגל "אומץ ליבו היוצא מן הכלל של אל. ודאג לטיפול בנפגעים

רבים מהם , ושרדש" ליברטי" הצוות של אנשי את דרבןבתנאים אלה 

 על נזקי הקרב רהתגבלאמצים הירואיים בצע מל, פצועים קשה

למרות כאב ניכר  ,בעקבות התקיפה. למנוע את טביעת האוניהו

מ מקגונגל בעמדת הקרב שלו "נותר אל, וחולשה עקב אובדן דם

עם רק לאחר חבירה .  שעות17-והמשיך לפקד על אוניתו למעלה מ

 הסכיםו" ליברטי"ו מפיקוד אישי על רר עצמחב שי"משחתת של ארה

 טיפול רפואי חיוני עד ששוכנע לגם אז סירב לקב. להתפנות מהגשר

מ "מקצועיותו המעולה של אל. י הצוות הפצועים קשה טופלושאנכי 

ומנהיגותו הנועזת הצילו את , צה שלוירוח הלחימה האמ, מקגונגל

 את המסורות מות ומדגישותיפעולותיו מקי. חיי אדם רביםואונייתו 

  .ב" ביותר של צי ארהנעלותה

  ונסון  'לינדון ג) חתום(

  

  מ מקגונגל"הציון לשבח של מדליית הכבוד של אל
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לו מקגונגל  כתב ,מחבר ספר זהבעקבות מידע שסיפק לו .  כבוד בבית הלבןמדליות 12יא שהניום העניק 

  :1998 באוגוסט 20-מכתב ב

  

 ,עובדה מוטעית תיקנת .1968וני  בי11ונסון מיום 'ומי של הנשיא גית עותק של היומן החתודה רבה לך על ששל

 שלי בבסיס מדליהה את יכבוד בית הלבן באותו יום שקיבלתמדליות  12 שהנשיא העניק - שבה האמנתי זמן רב

  ....הצי

ת לי י נרא,"ל לסרב לחתום על כתב העיטורויככי אז  ,)ההענקה( מכבוד גרועונסון ל'לו רצה הנשיא גאי" כי הנחתך

  5.נית מאודהגיו

  

ים דללימו  בית הספר למוסמכיםכאשר

פרסם את בינלאומיים של אוניברסיטת מיאמי 

ו שלחנ, 1997- בעבודת הדוקטור של מחבר ספר 

 אחד ביקשהוא .  עותקים2 מקגונגל מ"לאל

למכון הובר באוניברסיטת ייעד לעצמו ואת השני 

  .סטנפורד

  במטרהשוחחנו על נסיעה משותפת לישראל

אבל , פו בתקיפותתתשלהיפגש עם ישראלים שה

מקגונגל מת מסרטן .  לא יצאה לפועלהנסיעה

הוא נקבר בהלוויה . 1999 במרס 3-אות ביר

צבאית מלאה בבית העלמין הלאומי בארלינגטון 

 "ניו יורק טיימס"ההספד ב. 1999 באפריל 9- ב

בהתכנסות שורדי  מדברים שהשמיעציטט 

  :1997-בוושינגטון הבירה ב" ליברטי"

  

כולו ב יעמידו לרשות אנשי צוות ליברטי והציבור האמריקני "שלת ארהמיע הזמן שמדינת ישראל ומב שהגשאני חו

 , להאמיןישנים רבות רצית . שנה30 הותקפה היום לפני "ליברטי"מדוע יבהירו העובדות על מה שהתרחש ואת 

, לעומת זאת. עות בזיהוי של טמובהק כי לא היה זה מקרה ,נראה לי.  טעות ותו לאה הית"ליברטי"פה על יתקהש

.ישראליים רביםמצד קצינים וחיילים הזנחה פושעת  רשלנות חמורה ושםו הי
6
   

  

הנוגעים המעטים המסמכים ן  כי הגיעה עת להסיר את הסיווג מ,מ מקגונגל"מחבר ספר זה מסכים עם אל

תמלילי הישראלי ר מחבר ספר זה מחיל האוויהשיג  2001בספטמבר  .יםחסוי שנותרו ,"ליברטי"לתקרית 

אוויר והטייסים במטוסים הבין בקרי בקשר הקלטות של שיחות 

הקלטות ה. 1967 ביוני 8- הוקלטו במפקדת חיל האוויר בש ,התוקפים

. ות התוקפים באשר לזיהוי המטרהח של הכוהבלבולות את בהירמ

ב תאשר את בקשת "של ארההסוכנות לביטחון לאומי ה שהגיעה השע

 ותשחרר את תמלילי , תקנת חופש המידעפי על מחבר ספר זה

ר "שבפיקוחו של ד NSAותרגומי ההקלטות שהוקלטו בידי צוות 

ו תבאו, ב"של צי ארה  EC-121 האתראה מדגםעל סיפון מטוסנוביקי 

 אמת אתעל מנת ל , חיל האוויר הישראלייחותזמן שהוקלטו ש

   .סיום ולהביא את העניין לידי ותקלטות הישראליהה

שהוצבו באוניה הם קבוצה  NSA עובדיו" ליברטי"וות י צשאנ

 יכמה משורד. רת של אנשים שחירפו נפשם בשירות ארצםדנה

ן שימו לב לפגיעות בדופ. 11/6/67, ל מקגונגל בתאו"סא
 )ב"צילום צי ארה (התא

 ם מקגונגל עונד את מדלית הכבוד"אל
 )ב"צילום צי ארה(
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רע למדי כשחברים .  שעברות החוויה הטראומטית והטרגיבעקבות טענות שונות מלאים וממורמרים" ליברטי"

  .נוכוחותיהם קורבנות של אש ר שאלבטח גרוע יותר כ. ם באש אויבילצוות נפגע

כמה . תחנות אחרות ברחבי הציללאוניות ו" ליברטי"של צוות הועברו אנשי ה,  ביוני8- בעקבות התקרית ב

לים רבים יחיכ, גם הם. ב" לארהננקט כלפיהם בשובם שיחסרובם התאכזבו מה. ב"צי ארהפרשו ממהם 

,  על קודמיהםופתשומת לב חמה ואוהדת שהורעלנצחת ומקבלת הפנים זכו ל לא ,וייטנאםבתקופת מלחמת 

האווירה הציבורית הכללית באמריקה נגד פנתה  1967ביוני . עם שובם הביתה, הי מלחמת העולם השנילוחמי

דומה התייחסות נתקלו בארצם ב" ליברטי"וותיקי , וייטנאםוב סביב העימות תהנוקבל רקע המחלוקת  ע,הצבא

אבל לא היה , נת או הוגהה נאותת לא היאת זה לקויהתייחסות. אםטנייוו לנשק החוזרים מלזו שחוו חבריהם

לרבות מי שלקו , "ליברטי"תיקי ו כמה מו,אף על פי כן. "ליברטי"מעורבותם בתקרית כלשהו עם  קשר הל

  . כחלק מהאירוע הטרגי עצמובהםראו את הטיפול , תסמונת דחק פוסט טראומטיתב

 בוושינגטון 1982 ביוני 5-6-היתה ב נהו הראשהתכנסותה LVA(.7( "אגודת ותיקי ליברטי" נוסדה 1981- ב

גודה אפעולות המ וכמה ,"ליברטי"בשלא שירתו ,  האגודהמייסדימתיים של כמה יהמניעים האמ שאף. הבירה

תסמונת  פגועיבעיקר לו,  האסון לשורדימצוינת נעשתה לקבוצת תמיכה אין ספק כי האגודה, מעוררים פקפוקים

מספר יוני ומפרסמת עלון מידע פעמים ה בשנמדי  לקיים מפגשים תשתדלהאגודה מ. דחק פוסט טראומטית

  .בשנה

 פרי האם התקיפה הישראלית היתה השאלבלרבות , חלוקים בנושאים רבים" ליברטי"אגודת ותיקי חברי 

אחד מקציני לה כתב , זמן קצר לאחר כינון האגודה. ב"תקיפה מכוונת של אוניית צי ארהבוצעה  אוטעות בזיהוי 

, למשל. תיותיירטענות שערוהעלאת קיצוני של העלון וכי תימנעו מה את האופי כי תרככואני מקווה  ":"טיליבר"

 בניגוד לרצונם ונחקרו ,]ריקו פורטוב[ ,הוחזקו בסן חואן" ליברטי"שאנשי  נותיכםעם לאשש את טתכיכולבהאם 

ם ומלבד לפני פרסהפרשה וח ת או טיו השתקה של העיתוניםרו זכ לאיל ?תחת השפעת סודיום פנטוטלשם 

שחפץ  'ליברטי'קצין  ":םוחתעל ה" ? אלהטענות לאשש וכלתוהאם .  או ביחס לחומר מסווג,ח הועדה"דו

  8."לום שמויבע

 השלים עם המחשבהקשה להם ל, נפצעים  וחבריהם לצוות נהרגים אונמצאים תחת אששים נכאשר א

ש דרוממשיכה ל" ליברטי"אגודת ותיקי . ות אובייקטיביילה הקושי שלא לדבר על , משגהנבע מ הכזאירוע שש

ב לא "ממשלת ארה, אין ספק.  חקירות5 נערכו מטעמו 1967שמאז מטעם הקונגרס על אף התקרית  תחקיר

 משימת גביאבל רק ל,  פרסמה הודעה שקריתהיאלמעשה .  לתקריתהתייחסותה בלגמרי גלויה התיה

, 1995 לא שוחרר מסיווג עד אוקטובר 1967דוח קליפורד מיולי . מול חופי סיני ביום שנפגעה" ליברטי"

זה הרקע לטענות . 1976עד ,  שנים9- נותר חסוי למעלה מ 1967ב מיוני "ופרוטוקול ועדת החקירה של צי ארה

   .כמה מחברי האגודהשחוזרים ומשמיעים  !"טיוח"

כפי שצוין .  סביב אונייתםים רביםסבמטו" ליברטי"צוות צפה , ה מהאווירפ לפני התקיעוד, ביום התקרית

על ידי טיסת סיור הבוקר " ליברטי"האוניה נצפתה וזוהתה בוודאות כוכי , הם ישראלייםכי הם הניחו  ,לעיל

 אפשר לטעון כי לא כל המטוסים, נהלה מלחמה רבתי באזורהתשמאחר  ,עם זאת. השגרתית של חיל האוויר

עריש נצפתה ואף דווחה - מול אל" אוניה"נוכחות , בנוסף. "יליברט"תמקדו בה, יםרישראליים ואח, שנצפו

  9.לא גילה" ליברטי"שאותם צוות , טוס-ימגביהאחרים על ידי מטוסים   האווירט חיל"שללמ

מפיק של חברת הטלוויזיה עוררה התעניינותו של " ליברטי"את התיאוריה שהישראלים תקפו במתכוון 

פי כמה גבה עדויות מבא בעקבות זאת לארצות הברית ו מפיק זה .כעשרים שנה לאחר מעשה "תמז" הבריטית

יין סובלים דכי כמה מהשורדים עהוא התרשם , לדבריו. 1986- ו1985- שהה זמן רב בצתם ישבמח ,אנשי צוות

 Liberty,  בעלונם1996- עצמם אישרו ב" ליברטי"ותיקי עובדה שו 10,תמתסמונת דחק פוסט טראומטי

News,11 הקורבנות  החמורה שחוו הטראומה , אין ספק12."תסמונת דחק פוסט טראומטית" במאמר שכותרתו

  לנתח את התקריתםזק את יכולת בכך לחאבל אין ,ושטרם חלפ מובנים משקעיםבנפשם ירה ותה

  .באובייקטיביות

אוניה אמריקנית ולא ה מתוך ידיעה שבוצעושהתקיפות הישראליות , "ליברטי"טענה שמעלים כמה מוותיקי ל

  שהןיםסבור אימצו מספר האשמות והטוענים כך" ליברטי" ותיקי. וכין בעובדותמ אין תי,וי מוטעהה זיעקב

. עד היוםמהם לא השתחררו ממנה רבים . 1967 ביוני 8-חוויה נוראה בחוו " ליברטי"כל שורדי . אמינות
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, אסונםגורם כ בעיניהם נחווהמה ש לגבי םאובססיבייגם הם נעשו ,  כוחותינוכקורבנות רבים אחרים של אש 

. רסים משלהםינט שליבו את הלהבות על מנת לקדם א,יםמתמי-  אך לאקנאיםעלי ברית ובתוך כך אף חברו לב

  .יש מקום לפקפקהאובייקטיביות שלהם אך במידת , ראויים להערכה רבה" ליברטי"שורדי תקרית 

הוא היה שלישי בשרשרת  .סרן בדרגת" ליברטי" קצין המכונה של 1967 ביוני 8- בגולדן היה ' ורג'ן ג"רס

לפני הוא העיד . מקומות אתפס , "ליברטי"סגן מפקד , יפ ארמסטרונגלפי ן" רסשנהרגומיד לאחר , הפיקוד

ן "רס.  של ועדת החקירה15שהתקבל כמוצג , "ליברטי"המכונות של חדר ועדת החקירה והיה חתום על יומן 

כל עת " ליברטי"את חדר המכונות של המשיכו לתפעל , ברוקס .י'גרד 'ריצ,  המכונה הבכיר שלול"ורסגולדן 

   .התקרית

 בחדר השחוו האירועים מן פרטים רבים  היטבכרוז, "ליברטי" הנשיא הקודם של אגודת ותיקי ,לדןון ג"רס

 The "תמז"ערוץ הטלוויזיה  התוכנית התיעודית של תבהפקלימים היה פעיל ו, 1967 ביוני 8- המכונות ב

Attack on the “Liberty” ) " ידע על הצד מה שכל ש, הוא אמראבל ). 14ראה פרק  ()"'ליברטי'ההתקפה על

  13. שמע מאחריםבתקריתהישראלי 

. היתה בחדר המכונות עמדת הקרב שלו. "ליברטי"ברוקס היה רב הסמל הבכיר ב. י'רד ג'ל מכונה ריצ"רס

 גולדן סרןר עם שאשם נו,  לחדר המכונותמיהר,  מהאווירהתקיפהעמדות קרב בתחילת ה לאזעקהכשהושמעה 

נטתה  'ליברטי': " את שהתרחש כאשר פגע הטורפדוהיטבזוכר הוא . האוויר ומהיםמעד שהסתיימו התקיפות 

ל "רס . השמן במכלי השמןתזוזתמהסיכוך הופעלו כתוצאה שמן  ואתראות , מעלות9  שלבזווית  על צידהמיד

 בהילותל ברוקס זוכר כי העביר ב"רס. מןש מכלי התוך ללים הרזרביים אמהמכ שמןמיד לשאוב החל ברוקס 

 מערכות ההינעהיו , מספיקשמן ללא כי  עשה זאת בחיפזון, רכוכפי שז, את השמן מהמכלים הרזרביים

 יציבה, רגילה תנוחה מ,היל ברוקס הדגיש כי תנועת האונ"רס. תוך שניותנהרסות ועל המידה מתחממות יתר 

ים להמשיך לפעול והיתה עמיידית אפשרה למנוה תופעול 14. עיןכהרףחשה ר מעלות הת9 לנטיה ש ל,ומאוזנת

המקצועית  פעולתו. ה אותהלו של דבר הציפבסועובדה אשר  ,המשיך בתנועהיכולת האוניה לבעיקרי הגורם ה

 פעולהב נפגעיםל המוענק ,לב ארגמןעיטור הוא קיבל גם .  בכוכב הכסףוס זיכתה אותקל ברו"המיידית של רס

  .צבאית

היו במלתחה של מחלקת הסיפון האחורי ימאי תומס אנתוני קווינטרו ורדס 'סטיבן ריצ) ש"טר(ימאי 

 TRSSCOMMשל מערכת  וחשב שאנטנת הצלחת חזקרדס שמע רעש 'ימאי ריצ. ריפה מהאוויכשהחלה התק

ותוך כך , 04ר העליון בסיפון הוא רץ לעמדת הקרב שלו על הגש, עמדות קרבלעקה זאז הושמעה האו ,נפלה

, כשפגע הטורפדושל האוניה  קלה  התרוממותהוא זוכר. מטוסים אך לא ראה אותםההוא שמע את 

  15. מעלות9של בזווית  הצידה גלגול איטי יובעקבותיה התייצבות חזרה במים ואז

 כיצד חישים היטבממ –  מעלות9האוניה לנטייה של התגלגלות  -כרונות השונים של אותו אירוע ישני הז

 שחייב ,חירוםהל ברוקס הושפעה ממצב " של רסהתרשמותו . מהמציאותיות שונהלהההתרשמות עשויה 

כאשר ,  כך.נועמָ לָ ס לא היתה קשורה לאסון הצפוי דר'של ימאי ריצואילו התרשמותו , פתרון מהיר ככל האפשר

היא הפרספקטיבה של המתבונן ולא ם במרבית המקרי כךהסיבה ל, עירוא אותומשונות התרשמויות  קיימות

  . כנותחוסר

 Assault on the “Liberty”: The הספר את ,"ליברטי"שהיה קצין ב, וניור'גאנס . יימס מ' פרסם ג1979- ב

True Story of the Israeli Attack on an American Intelligence Ship )" הסיפור : 'ליברטי'הסתערות על

נפצע קשה ברגלו בדקות , שלו לפי עדותו, אנס 16.)"תית על אוניית ביון אמריקניל התקיפה הישראלעתי יהאמ

 על המשך התקיפה ו ידיעותי17.יא ונלקח אל מתחת לסיפון לטיפול רפותפת האוויר הישראליקיהראשונות של ת

  .עצמו הואשראה ולא על מה ,  מבוססות על מה ששמע או נאמר לואחריהפה הימית קימהאוויר והת

ואחר , "אמריקה"נושאת המטוסים במרפאה בסרן אנס וחבריו הפצועים במיטות  אושפזוכאשר , 1967ביוני 

 היו ותהתקיפות הישראליש עד מהרה וכמה מהם הסיק. החלו לעכל את אירועי הימים האחרוניםהם ,  בחוףכך

 את ייחס ,"'רטיליב'הסתערות על "רו בספ,  שנים אחר כךהעשר-שתים. בוצעת בקפידהש מזימה מתוכננת פרי

 שגריר ישראל באיטליה רצה - סגן מפקד בית החולים הביא לי מסר ממשרד החוץ: "זדעותיו לאותם ימי אשפו

 ן מראשנמתוכ,  היתה רצח במתכווןשהתקיפההייתי בטוח , בכל אופן ....?האם אסכים לראותו. לשוחח איתי

 או , ראשוןממקורללא גישה למידע נוסף , התוך שבוע לאחר ההתקפ,  כך18."לא, אמרתי. ...]הדגשה במקור[
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הסתערות על  "תב אתכו קצר אחר כך ערך מחקר. מסקנתו שלואת אנס  סיקהכבר , מחקר להסתמכות ע

  . תמידבדות אינן מדויקותו שהוא מציג כעקביעותה, להלןשאבל כפי שיראו הדוגמאות ,  "'ליברטי'

ונסון ידע שההתקפה הישראלית על ' כי הנשיא ג,ר במאמר מוסגאנסטוען  מהדורת הכריכה הקשהספרו בב

, ] באוניהNSAקצין קריפטולוגיה ביחידת [לדברי סרן בנט "( :ב"ה בידיעה שהיא אוניה של ארהת נעש"ליברטי"

סנטור ויליאם הודיע  1967- בנט אמר לי שב, השא זשל שתיקה בנום אחרי שני. אכן ידע] ונסון'הנשיא ג[הוא 

 כי הנשיא ידע , בנוכחות בנט,מקדונלד. יוויד לי אדמירל ד,בצעים של הצי המנגל ולראשמ מקגו"פולברייט לאל

  19.)"פוליטיות שהמידע יוסתר מסיבות הורה מכוונת והוא ה היתפהשההתק

  : בהערות השולייםביאנס מרח

  

 שנים 7כמעט בנט שתיקה של שבר  ,ה בבניין של הצי בוושינגטון הבירהנוך שקנה קפה ממכות, 1974 בינואר 21-ב

ונסון הורה על ' שג,סנטור פולברייט אמר לנו. ידעה זאת כל הזמן. הממשלה יודעת את האמת: "בנושא זה ואמר לי

וכשהיו עדים , פגישה בפנטגוןלמדי בקשר לבנט נותר שתקן אבל  ."שערוריהטיוח על מנת להגן על ישראל ולמנוע 

 .) להינזק מגילוי לב מופרזעלוליה עדיין בשירות פעיל והיה הוא ה(לפעמים שהיא בכלל טיוח הכחיש בה הוא יבסב

ת והורה לטייח נהנשיא ידע שההתקפה מכוו: אישר את מהות השיחה בפנטגוןחזר ו השנים הבאות הוא 4אבל במשך 

.אותה מסיבות פוליטיות
20

  

  

כתביו או ב. ונסון אמר'ן כי בנט אמר שפולברייט אמר שהנשיא גיאנס מצי. זאת עדות שמיעה משולשת

 כי אינו זוכר ,אדמירל מקדונלד אמר למחבר ספר זה. טענת אנסאישור לשמץ ונסון אין 'מסמכיו של הנשיא גב

 השמיע שהוא , סנטור פולברייט הכחיש בפני מחבר ספר זה21. הצהרה כזאתהשמיעסנטור פולברייט ש

ר ועדת " פולברייט היה יוסנטור.  מתקבלת על הדעתינהיר שהטענה אההוא הב, יתר על כן. אתזהצהרה כ

ות שר יששאף לה, פולברייטציפה , 1964-נשיא בהתמנה לונסון 'כשלינדון ג. 1958יחסי החוץ של הסנאט מאז 

, כתוצאה מכך. ה זאתשונסון לא ע'ג.  ימנה אותו לתפקיד זה,ונסון' לינדון ג,טאנס בלשעבר" חברו"ש, החוץ

שלא לדבר על שיתופי ,  הם אפילו לא דיברו זה עם זה1967-ב, וכפי שציין פולברייט, צטננהידידותם ה

  22.סודות

לאחר אחדות שנים , 1986-  שפורסמה ב,מהדורת הכריכה הרכה של ספרו של אנסב כי ,מעניין לציין

מחבר ספר זה . 5ם הערת שוליים ג שצוטט לעיל וט הטקס250מוד עב נשמטו, כה קשהיהוצאת המהדורה בכר

ל בנט "סא. טטה החסרה בספרו של אנסי על הצוביקש הבהרותב "צי ארה מריס בנטמו) ‘דימ(ל "ראיין את סא

הוריו ביקרו  ,במהלך ביקור בוושינגטון. היה חבר של אחד מאחיה של אמו של בנט  שסנטור פולברייט,סיפר

בעת . של בנט ללא הודעה מראש במשרדו של סנטור פולברייט על מנת לבקש כרטיסים לסיור בבית הלבן

אמרה  אמו של בנט .רי בנטוהרשמי עם -שוחח באופן לא וחדרוסנטור פולברייט במקרה מיצא , במשרד ששהו

אמר לא מעולם פולברייט ",  בוושינגטוןסיור אמועל פי זכרונו של בנט על . "ליברטי" על שירת שבנה ,לסנטור

אני גם . ם אנס ליד מכונת קפהאיני זוכר שיחה ע: "צייןומבנט מוסיף ." היה לו מידע על ההתקפהכי חד וחלק 

 במחיצתו של שהה כי מעולם לא קובע בנט - זאת ועוד  23." בפגישה עם אדמירל מקדונלדיהשתתפתשלא זוכר 

  .סנטור פולברייט

 פרייבט"ב "צי ארהאוניית אנס מדווח כי , למשל. בדות אינן מדויקותוגם הצהרות אחרות שאנס מציג כע

 4 בליל "ליברטי"פה על פני לח, יניה'וירג,  ממזרח הים התיכון לנורפולקיגההפלש, )T-AG 69 ("ולדז. חוזה פ

- ב"ליברטי" כי מיקום , מראה"ליברטי" יומן הסיפון של ת בחינ24.היום בו פרצה המלחמה, נייוב 5בוקר בביוני ו

. פ .חוזה"יומן הסיפון של . הימר במבואות סיצילו כל– N, 13-58.2 E 36-32.7 היה 1967 ביוני 5- ב0800

  בכיווןטינהאטלהאוקיינוס  כלומר במרכז – N, 52-15 W 36-34-בדיוק כבאותה שעה  מציג את מיקומה "ולדז

  .אנסדיווח  ציין מייל ממערב לנקודה ש3,000כמעט , ניו יורק

 מצפון "ליברטי"מתקרבים ל' מטוסי מיראז) 2לא  (3ראה כי  של אנס ו היא דיווחת נוספיתחשודוגמה מ

 Illustrated על פי 25." מתחת לכל כנףו רקטות גדולות שנרא18-המטוסים היו חמושים במלואם ב". מזרח

Guide to the Israeli Air Force) "המיראזמטוסי ,  מאת ביל גנסטון)"ר לחיל האוויר הישראליימאו מדריך' 

3CJהם בדרך כלל נשאו מכלי 26.אוויר אך מעולם לא נשאו רקטות-  טילי אוויר3 עד 2- של חיל האוויר חווטו ל 
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 5 היו רק 3CJ'  מיראזמטוסי לכל 27.אוויר בנקודת החיצוניות- הפנימיות וחימוש אווירהנשיאהת ודלק בנקוד

מטוסי לישראל היו , 1967-ב . כל אחד5-לא יכלו לשאת יותר מ, גם אם חווטו לרקטות, אם כן;  נשיאהנקודות

מאחר שהרקטות אוחסנו בתוך . לי דלקכתם במארזים שדמו למנשאו אוהם אבל , חווטו לרקטותשסילון אחרים 

  .לא היה אפשר לראותן מבחוץ, המארזים

התפרסם   שבו28,)"אמריקניים- יחסים ערביים"( American-Arab Affairs של 1985-86גיליון חורף 

 The USS “Liberty”: Discrepancies between :מסמךאת ה" תיעוד"כלל תחת הכותרת , המאמר של אנס

Israeli Inquiry and U.S. Navy Court of Inquiry, September 21, 1967) "סתירות ; "'ליברטי'אס .אס.יו

שהכין את , סלאנס. פ. קארל. )1967ספטמבר  21, ב" וועדת החקירה של צי ארהבין חקירה ישראלית

טי של משרד החוץ היועץ המשפ". יועץ המשפטי של משרד החוץה " בתור לא במדויקהוגדר שם, המסמך

אנס טען במאמר .  עורכי דן צעירים שעבדו תחתיו50- סלאנס היה אחד מכ; באותו זמן היה ליאונרד מיקר

רוסטאו ציין ,  בראיון עם מחבר ספר זה29.רוסטאו. ין ו' יוגץביל תת שר החוש כי המסמך הוכן ב,שהוזכר לעיל

 במשרד 2 מספראיש  לשהקוד , Uיה קוד המסמך המען של  והדגיש כי ה,כי מעולם לא ראה את המסמך

  .לא רוסטאוו, תת שר החוץ ניקולס קצנבאך, החוץ

דוח סלאנס לא מכיל מסקנה "סכים כי ה אבל ,עמדה הישראליתגבי הל" הרסני"אנס תיאר את המסמך כ

. 1993-ין אותו בינס וראאסל.  מחבר ספר זה התכתב עם קארל פ30."פה היתה מכוונתיכוללת האם התק

 ושמשרדי, היילברוןוהרצפלד , בינלאומי סלאנסהדין ה יכורעמשרד בעריכת דין בפאריס באז ס עסק סלאנ

כרון י לי זנותר"סלאנס שאישר , 1993 במרס 17-במכתב למחבר ספר זה מ. מוסקבה וניו יורק, פריס, בלונדון

דוח "ניח שעיין באבל ה ,ורדפלא שוחח עם קלארק קלישהוא זכר ."  הכנתומן או י התזכיר שלמןבלבד מועט 

  ".קליפורד

ב "צי ארה של ועדת החקירה,  הדוחות של קלארק קליפורדרק בוחן את העקביות שביןמסמך סלאנס 

טעות נבעה מכל שלושת המסמכים הסיקו שההתקפה . ן כלשההערותתוספת ללא , ישראליוהשופט החוקר ה

יש טוענים כי התזכיר שלך מוכיח  ":1993 מארס 29-מחבר ספר זה שאל את סלאנס בראיון ב. בזיהוי

סיון ילא נ, תת השר ביקש ממני ניתוח ":סלאנס ענה" ?האם זאת הפרשנות שלך. נתושההתקפה היתה מכו

ונסון על ידי 'דוח שהוכן בשביל הנשיא ג" כי ,אנס מציין, זאת ועוד."  אשמההטיל מסקנה כלשהי או להסיקל

, וח קליפורדדמחבר ספר זה איתר את  31."התיקים הממשלתייםן ק קליפורד נעלם מאז מרהיועץ לנשיא קלא

  .1995 אוקטובר 27- הדוח שוחרר ב.סיווג מואת שחרורודרש בעקביות , "סודי"שסווג 

 את לחשוףא שישראל ניסתה למנוע מארצות הברית וה, לגבי מניע התקיפהשל אנס הטיעון העיקרי 

 המאפיינות אתשרובן דומות לאלה , ריה זאת כמה חולשותיאותל. 1967 ביוני 9-תוכניתה לתוקף את סוריה ב

,  הפליגה לאזור הסיור שלה מול סיני"ליברטי"כש, ראשית. ) להלן9ראו פרק  (סמית. רד ק'הטיעונים של ריצ

 ההאזנה הבסיסי של ליברטי טווח.  מצריםירצועת עזה בידנשלטה , 1967 ביוני 5- לפני פרוץ הקרבות ב

זה הותיר את שטחי ישראל מעבר טווח האזנה מרבי ).  מייל25 עד 20- חק כרמ(השתרע רק עד לאופק 

'  בעאיור ורא. (רצועת עזהועד הוא חפף את כביש החוף מפורט סעיד במצרים , האדרב ."ליברטי"" אוזני"ל

 ההאזנה  מייל מנקודת60-כ, ל בתל אביב"צה מפקדת משודרודאי  סוריה בנושא ישראלי מסרכל ) .29

 60, תל אביבלתשדורות מ יכלה להאזין "ליברטי"אם במקרה . "ליברטי"של " ףואזור האיס"יותר של הצפונית ב

 היו בעיקר דוברי "ליברטי"ם בלשונאיה? תייצע את ההאזנה בזמן אמיבהו שמי:  השאלהתנותר, מצפון להמייל 

 מחיל לוקווד. ר ברייס פ"סמכולל , דוברי רוסית וערביתכמה  "ליברטי" על סיפון ועל, ספרד, ברוטה. רוסית

  32.]הדגשת המחבר[  דוברי עברית על סיפון האוניהשוםאבל לא היו , הנחתים

.  שמעה אותןפילואו א, שהו להאזין לתוכניות ישראליות לתקוף את סוריהכאי יכלה "ליברטי"שאבל נניח 

  שעברו בכבישים,ן סוריה לכיוו,טנקים מסיני צפונהישראל החלה להעביר ?  ביוני8-כה גדול בההיה זה סוד 

 CIA-תנועה זאת כבר נצפתה על ידי ראש תחנת ה. ב" ארהתגרירושמרחק כמה רחובות מ, דרך תל אביב

 בסדרת 34.מידע זה ליבקש , שר החוץ דין ראסק אישר למחבר ספר זה33.ושינגטון וודווחה לבתל אביב 

לשיחה  שר החוץ לשעבר אבא אבן נדרש ,)הולדת אומה, ישראל (Israel, A Nation Is Born יזיה שלוווהטל

המלחמה תסתיים מבלי ש ,הגיונילא  כיהוא רמז . פקיד אמריקני בכירטילפן אלי  ":באנדי' ורג' ממקגעם

  35." אותהשהתניעוו על שענישהסורים י
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 של לונדון "טיימס"סופקה ככל הנראה בידי , הסתרת התוכניות לתקיפת סוריה יתיתיאורשל  נוספת הזמה

 על השסיפר, כתבהה". מהלומה לסוריה עכשיו" היתהביום זה  ןעמוד הראשוהכותרת ב. 1997ביוני  8- ב

 "ליברטי" שלפנייום , 1967 ביוני 7-יום בתל אביב ב- ארלס דגלס' בידי צהנכתב, ההתקפה הצפויה על סוריה

 "טיימס" ב"לומהמהה" לא נהנה ביותר למקרא הכתבה עלנשיא ארצות הברית שן בכמו. הותקפה בידי ישראל

חד של הנשיא והנציג המי, ן אלוף אהרון יריב את הרי מקפרסון"ראש אמתידרך בשל כך  ש,ייתכן. של לונדון

 : ואמר"ליברטי" על ההתקפה כמה שעות לפני ,ברבור) וולי( וולוורת  בתל אביבב"בנוכחות שגריר ארה, ונסון'ג

עדיין אין פעולות קרקעיות  ":והוסיף" ,סוריה מכה לחית עהנהיה צורך לי ייתכן ש.עדיין נותרה הבעיה הסורית"

 ,"ליברטי"שעות לפני תקיפת  שכמה ,גיון בכךיה הה קשה להבין מ36.]ת המחברהדגש[ "למרבה הצער, בסוריה

 ו ויתקפ-  ב ולשגריר האמריקני על ההתקפה הצפויה על סוריה בבוקר הבא"הישראלים לנציג נשיא ארהיספרו 

  . על סוריההתקפההיוודע כי צפויה קצר אחר כך על מנת למנוע מארצות הברית ל זמן "ליברטי"את 

ת אהעיר לגבי תיאוריה ז, ארנסט קסטל) דאז(ל "סא, 1967בתל אביב ביוני ב "ארההנספח הימי בשגרירות 

הבה נניח כי הפיקוד הישראלי העליון כה חשש שארצות הברית ": הוא אמר. "תמז"בתוכנית התיעודית של 

ואז אמר , ד על מה שהיתה תוכנית ישראלית ברורה לכבוש את הגולן או תוכנית ישראלית אחרת כלשהיתלמ

אז בואו , כדאי שלא נעשה את זה או שניתן לזה לקרות, הידידה הגדולה שלנו, זה יעצבן את ארצות הברית"

) טעות במקור (וביע הטם שהישראלי,אני אומר לכל מי שחושבזה מה ש .נטביע את האוניה שלהם במקום זאת

  37."ו לדעת משהונ מאיתנועהאוניה כדי למ במתכוון את

  :באותה תוכנית הוא המשיך ואמר

  

 מאוניה של ארצות הברית שהיוותה איום על ר להיפט- אשר תהיהסיבה תהיה ה – יזומהנניח שזאת היתה תוכנית 

  את כל השריון המצרי בסינילכדהומצרי  דקות את כל חיל האוויר ה22שהשמידה בתוך  שאומה ,זאת אומרת. ישראל

, זה היה נעשה בפעולת הונאהדבר ואני חושב ש. שהיו עושים זאת לבטח, ב"יה של ארהנ החליטו להטביע אוו איל-

להטביע אוניה של הישראלים רצו באמת לו י א–מי עשה זאת לגבי זהותו של היו כל ראיות של ממש יכדי שלא , בלילה

  .ב"ארה

  

ההתקפה ש ,סיכםכל אחד מהדוחות  ":"ליברטי"ת יחקירות הרשמיות של תקרבהידרשו ל, פרו בסמודהאנס 

לכך  ראיות כלשהן ומצאנ שלא ,צולע סיכוםעל ידי  מסקנות תהסקמע נאו נמ, נערכה ככל הנראה בשוגג

 אלא סיבה של ממש להימנע מהטלת ,"תירוץ צולע" היעדר ראיות לא נחשב 38."ה היתה מכוונתתקיפשה

  .המאש

כך .  מפוקפקות למדייותואשמהכלי נשק עושה את בוב "בענייני צי ארה של אנס התמצאותוחוסר , זאת ועוד

 עם חימוש גרעיני F-4וסי פנטום ט מ2" :הפבתגובת הצי השישי לידיעות על ההתקהוא כותב בספרו בדונו 

 המריאו מיד אחר כך. רועמיםיים רבערים אחובמ,  למעלהירות ונסקו כמעט יש"מריקהא"זינקו מהמטולים של 

  39".רועשים כרעם, 'ליברטי' כיווןלביחד ה פנו מ הסילונים רבי העוצ4- ו,  הראשונים2-ה למפגש עם 2עוד 

-  בשהוצב על נושאת מטוסים F-4 פנטום  שום היא כי אמינות סיפורועובדה המערערת את אמינות סיפורו

 לשגר מטוסים רשאימפקד נושאת מטוסים לא ,  בנוסף. נשק גרעינייםישיאת כלנ או חווט לןהותקלא  1967

 מפקד ,ות בנסיבות מיוחדאו, אי הנש– חמושים בנשק גרעיני ללא הוראה מפורשת של הסמכות העליונה

הם חומשו בנשק גרעיני אותו שכלאחרים  ם או שמטוסים אמריקניניתנה ואין כל ראיות שהוראה כזאת - הזירה

עד שמתגבשת , עיקריות ומשניות,  פשוטותת עובדולגביות רבות כל כך עויבט הקוהספר של אנס ל. יום

סמכות על נה ואת קביעותיאפילו . של ממשמחקר תיעודי פרי של מאשר יותר  של דמיון רשהוא תוצמסקנה 

  ." שאין בלתהאמת"זכרונו אין לקבל כעל נסיונו העצמי ו

ישראלי - אנטיתו בכך שנקט קו ואמינבפגום לאנס המשיך , "ליברטי"ה על פמאז ההתקשחלפו בשנים 

 את וחקל,  את אדמתםונבג, ו כל העת את שכניהםתקפא וללא היו אויבים ל", הוא הכריז" ,לישראל. "קשהונ

חת מדי יום אוכלוסיה ה מומים ורוצלשמטיהיא ישראל " : האשים במכתב40." את ילדיהםומימיהם והרג

  41."ים בזריקת אבניםדסת בתים של בני נוער חשושמדי יום הורהיא ישראל . פלסטינית לא מזוינת
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- ב.  באותה מציאותקלושה אחיזה  תוךסותרים זה את זההסיפורים יכולים להיווצר מה נוספת איך גלהלן דו

 בראיון שלא ייאמןסיפור , "ליברטי"מפקד יחידת הקריפטולוגיה על סיפון , לואיס. יוויד איין ד"רס סיפר 1988

ה ממפקד כוח המשי,  לורנס גייסאדמירל משנה,  על פי לואיס42.וניור' דייל קראולי ג,קניפרטי עם עיתונאי אמרי

בערך  ("ליברטי"רה של זר לו שברגע שהתקבלו הקריאות לעמא, ב בים התיכון"של נושאות המטוסים של ארה

, ליטהחגייס . על הפעולהשדר  ושלח לפנטגון "ליברטי" נתהפצצה להג- מטוסי קרב הזניקהוא ) 1410- ב

ב באירופה ואת "וכן את מפקד הכוחות הימיים של ארה -  מפקד הצי השישי - לעקוף את מפקדו הישיר, כביכול

כמה " ,כאומרלואיס ממשיך לצטט את גייס .  ולהתקשר ישירות עם הפנטגון,ב באירופה"ארהכוחות מפקד 

 נשק י המטוסים כי נשאו כל עלי להחזיר אתד שפק, שיחה משר ההגנה רוברט מקנמרהידקות אחר כך קיבלת

אדמירל ת ישירות לו פקודן את שרשת הפיקוד ונתףשר ההגנה עקגם עדיין לא ניתן הסבר מדוע ." גרעיניים

  .ביםשנמצא ל שני כוכבים ש משנה

 טייסת ימשמיד ח"ו הוא הוזנקאחרי החזרת המטוסים הראשונים שכי  שגייס אמר לו , ממשיך ואומרסלואי

עקף את שרשרת הפיקוד שוח ואדמירל גייס מד, בוש."  אותה ודיווח לפנטגוןהזניק, יונלינוספת בנשק קונבנצ

 יאחרי כמה דקות קיבלת ":גייס כאומר עודאדמירל משנה לואיס מצטט את . שלו והתקשר ישירות לפנטגון

י זכות כעוס ומבולבל והפעלתי את יהיית.  שפקד עלי להחזיר גם את המטוסים האלה,שיחה נוספת ממקנמרה

ונסון 'גלינדון הנשיא התקשר לאחר כמה שניות . דת מקנמרהוי לבטל את פקד לדרג הפיקוד הבא כלפנות

  ."פניו את המצבלוהצגתי , טלפון-ברדיו

מפקד הכוחות הימיים ,  מפקד הצי השישיישא מעל רמדלגשני כוכבים אדמירל משנה של קשה לתאר , שוב

,  ופונה ישירות לשר ההגנה בנושא זה, וראשי המטות המשולבים מפקד פיקוד אירופה,ב באירופה"של ארה

אדמירל גייס אות יאכן נאם . טלפון-ב ואפילו מדבר איתו ברדיו"ואז עוקף גם אותו ודורש לשוחח עם נשיא ארה

לאשתו על שיחה גם  מספרהיה  שלהניחיש , שכלל לא הכירופקוד שלו , סל לואי"סאו ללספר את הסיפור של

  43. אי פעם על שיחה כזאתדיברעלה בכרת שו אלמנתו לא זאך. עם הנשיאשוחח שכה חשובה 

 ן בוושינגטוןוונס'ן ושר ההגנה מקנמרה והנשיא גואופי שיחות רדיו טלפון אלה בין אדמירל גייס בים התיכגם 

ה בים  אוניןושינגטון וביוב יכולת לקיים ערוץ טלפון מאובטח בין " לא היתה לארה1967-ב. נותר לא מוסבר

  .התיכון

 כי היה על גשר ,אמר למחבר ספר זה, 1967 ביוני 8-  ב"סרטוגה" מפקד ,וניור'טאלי ג. וזף מ'ג) 'דימ( ם"אל

קד פהוא אמר שניסה להשיג את מ. "ליברטי"על ההתקפה על 1432בשעה שקיבל ידיעה כ אותו יום "סרטוגה"

 ברדיו ודיעה, משלא הצליח בכך. "אמריקה"יפון  על ס–לורנס גייס אדמירל משנה את כלומר  - 60 המכוח משי

-F  פנטוםמטוסי 4 הזניק 1450-  ו1440 ובין , את קבוצת הכוננות שלוומזניק חהוא פונה אל תוך הרושדיבור 

4B ,4סקייהוק  A-4 ,4סקייריידר  A-1 ,

 A-4  )16תידלוק סקייהוק מטוסי 4- ו

 8 דקות באתראה של 10תוך מטוסים 

למחבר עוד פר יס טאלי ם"אל). דקות

חזרו מיד על ו הם כי המטוסי,ספר זה

  44.ידי אדמירל גייס

לרבות , ות של אותו יוםמהרשו

 שנשלחו , טאלי עצמום"השדרים של אל

. מספרים סיפור אחר, 1967 ביוני 8- ב

 הזנקה להדיהיח ההאסמכת

א רישום יומן י ה1440-  ב”סרטוגה”מ

 "סרטוגה" שינתה 1440- ין כי בישמצ

- מהירות לאת ה והגבירה °315-כיוון ל

. הזנקות 2 על רהיומן לא מדב.  קשר25

, "סרטוגה"על פי יומן הסיפון של 

ו להגנת הוזנקהמטוסים הראשונים ש

 יומן .1602-  ב המריאו"ליברטי"
שניות , "אמריקה" על סיפון VA-64 של טייסת C4-Aמטוס סקייהוק 

 )24/4/65, ב"צילום צי ארה(לפני הזנקה 
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- 4 הפנטומים 4את  "אמריקה"הזניקה  אבל ככל הנראה , לא מכיל שדר שמציין את השעה המדויקת"אמריקה"

Fסרטוגה"  שלה מעט לפני".  

לואיס וטאלי טוענים . "אמריקה"מהוזנקו אנס טוען ש. "סרטוגה" מהוזנקו שהמטוסים ,לואיס וטאלי טוענים

 בפקודה קולית של האושרש ,דה קולית של שר ההגנה מקנמרהושאדמירל גייס אמר שהמטוסים הוחזרו בפק

ש המבצעים אעל ידי השר מקנמרה ורזרו חאנס טוען שהמטוסים הו.  עם אדמירל גייסשוחחש, ונסון'הנשיא ג

 ולא ,)אדמירל מרטין( מהפנטגון למפקד הצי השישי רשמסרו פקודות דיבו, רל דיוויד מקדונלדיאדמ, של הצי

 באותה מסגרת זמן שבה אנס טוען שמקנמרה , בפנטגון אבל מקנמרה לא נמצא אותו בוקר45.לאדמירל גייס

  .שוחח עם אדמירל מרטין

 46.שהו בצי השישי אותו יוםין או ברדיו עם מוחח בטלפו כי מעולם לא ש, יותררוחהשר מקנמרה אישר מא

מקנמרה כבר  ). זמן סיני1706(שינגטון ו זמן ו1106- יא כינס ישיבה בחדר המצב בבית הלבן והגיע לשם בשהנ

פי על , נמצא שבשעהית הלבן מראים שמקנמרה היה בבית הלבן בצילומים שצילם צלם ה. נמצא בחדר המצב

  47. בפנטגון,ר של אנסוהסיפ

 היחידה להחזיר מטוסים ניתנה בחדר המצב בבית הלבן תופקודש ,השר מקנמרה אמר למחבר ספר זה

ה בידי שת נע"ליברטי" תפישעדכן כי תק, ל קסטל בתל אביב"המסר של סאבבית הלבן אחרי שנתקבל 

כל המטוסים על ידי כבר הוחזרו באותו זמן .  זמן סיני1725- כ, ושינגטוןו זמן 1125-  זה היה בערך ב48.ישראל

  . ושינגטוןן זמ1040-ות בחשביטל את כל הגי, מפקד הצי השישי, מרטיןתת אדמירל 

אדמירל . אנס וטאלי, פורי לואיסי סותרים בעליל את ס1967מסרים שנשלחו על ידי אדמירל מרטין ביוני 

פקד , יסילא טאלי או ג, וכי הוא ,מוושינגטוןהן כלשלא קיבל הוראות מעולם  ש,מרטין אמר במסיבת עיתונאים

 ששלח בזמן יםמסרה הוא גם ציין כי סיפק עותקים של כל .םריולהחז "ליברטי"את המטוסים להגנת  הזניקל

   49.ב באירופה"ב באירופה ומפקד כוחות ארה" מפקד הכוחות הימיים של ארה- ליוע לממונים "ליברטי"תקרית 

,  שסופרו על ידי אנס, הזנקות מטוסים2 על שלמרות הסיפורים הסותרים ,דהמו "ליברטי" יאגודת ותיק

אבל הם גם רומזים שהכחשה .  בלבדב היא שהיתה הזנקה אחת"העמדה הרשמית של צי ארה, ליאלואיס וט

, אבל כל התרשומות 50.נחרצות על עובדות המושתתתת זאת מציינת משהו יותר חתרני מהערה פשוטה ירשמ

 רק הזנקה אחת ה שנעשתות מציינ,פהי או מיד לאחר התק,הצהרות שנעשו באותו זמןהו, םמסריהתעבורת 

  ."ליברטי"ת נלהג

מתוך ידיעה  "ליברטי"את  תקפו םכל קשר לשאלה האם הישראליאין  , לאמיתו של דבר,לסיפורים אלה

 כמה מהם אףש, ההם מסופרים בלהט רב על ידי חובבי תיאוריות קונספירצי ולםא, אמריקניתשזאת אוניה 

רקמו מזימה לבגוד בארצות , ים המעורביםירוכל האדמירלים הבכ, שר ההגנה, הנשיאשטוענים כי הוכיחו 

  51."ליברטי"הברית וב

 .לראש המבצעים של הצישהוציא פקודות השל סיכום כרונולוגי הגיש מעת למפקד הצי השישי נדרש 

 את זמני יםרמאש, 1981 בספטמבר 30- ווג בששוחררו מסי, הפקודות של הצי השישיקטעים מרשימת 

  :"ליברטי"ת נההזנקה וההחזרה של המטוסים ששוגרו להג

  

- - -   

 הותקפה בשוגג במים בינלאומיים בידי מטוסים וסירות טורפדו "ליברטי" אוניית תקשורת - 1967 ביוני 8

  ....התנצלויות מיידיות לתקרית ישראל מגישה. יםישראלי

  ....A בנספח מובאתעים לדבר תעבורת מסרים הנוג

  

- - -   
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  ממפקד הצי השישי
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  " סרטוגה".אס.אס.אל יו

  "היקאמר" .אס.אס.    יו

  60ה ממפקד כוח משי: דע

  60.2      מפקד קבוצת משימה 

  שמור

ת תקפמו ה"ליברטי" .אס.אס. להגן על יו31-23N 33-25E- חמושים לנוע ל4A 4 הזנק "אמריקה" .1

-A 4 הזנק "סרטוגה" .קוםָבמָ  פת מטוסיםהחל. ספק חיפוי מטוסי קרב ומטוסי תדלוק. רות תותחים סיבידי

  . חמושים בהקדם האפשרי אותה משימה1

  

- - -   

081339Z 67 יוני  

  ממפקד הצי השישי

  "סרטוגה" .אס.אס.אל יו

  "הקיראמ" .אס אס.    יו

  "ליברטי"תקרית 

  .ם עוינים מוכרזי"ליברטי"חות תוקפים את וכ....  .1

 רבאל תשתמש בכוח . לשלוט במצבעל מנת להשתמש בכוח כולל השמדה במידת הצורך לך אושר  .2

מטרת התקפת הנגד היא רק להגן על . ף אף יחידה בכיוון היבשה למטרת תגמולואל תרד. מהנדרש

 ."ליברטי"

יל בלבד  מי12בנוסף תדרך טייסים שתחום טריטוריאלי מצרי . תדרך כל הטייסים תוכן מסר זה .3

תדרך .  לעיל2 וקו החוף מלבד כנדרש למלא הנחיות סעיף "ליברטי"אל תטוס בין .  ממש בקצה"ליברטי"ו

תקף  לעיל 2 או עצמם היא פעולה עוינת וסעיף "ליברטי", חיפוי מטוסי קרב שכל תקיפה של מטוסי תקיפה

 .לצורך זה

  

- - -  

081414Z 1967 יוני  

  ביב ישראלתל אב "משרד הנספח הימי של ארהמ

 כוחותהמפקד /מפקד הצי השישי/משרד החוץ/ראש המבצעים של הצי/משרד שר ההגנה/אל הבית הלבן

ב "נציגות ארה/סוכנות הביון של משרד ההגנה/ראשי המטות המשולבים/ אירופהב" של ארהימייםה

משימה מפקד קבוצת /ב אירופה"מפקד צבא ארה/ב אירופה"חיל אוויר ארה/מפקד פיקוד אירופה/ם"באו

  ).ב"כוח התגובה המהירה של ארה (מפקד כוח התקיפה/60מפקד כוח משימה /60.2

  67 יוני 0825שמור 

 תקפו בשוגג אוניית יםמטוסים וטרפדת ישראלי. לקבל דוחהתקשר למבצעים הצי השישי  הנספח הימי

.  אין מידע נוסף.ל במבצעי הצלה"מסוקי צה. אולי אוניית צי. 31-25N 33-33Eמיקום , 081200Z-ב ב"ארה

  . חופי אזור המלחמהבקרבתב אחרות "ומבקשים מידע על אוניות ארהכנות אלים שולחים התנצלויות ישר
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081440Z 67 יוני  

  ממפקד הצי השישי

  "סרטוגה" .אס.אס.אל יו

  "היקאמר"אס .אס.    יו

  60ה ממפקד כוח משי

  60.2   מפקד קבוצת משימה 

  שמור

  .החזר כל ההזנקות: ניתש. החזר כל ההזנקות .1

  

שנים , 1988- ב לואיס פרסם סיפור זה בפומבי.  הסיפור של לואיס היא חוסר עקביותשמעוררבעיה נוספת 

מקור של גרסה אחרת כ ציטט את לואיס ,)9 פרק ורא (1995-בספרו שפורסם ב, ון בורן'ג. התקרית רבות אחרי

סליגו " על ידי 1991- טה שהופקה בקליס עצמו בה הסיפור סופר בצורה שונה על ידי לוא52.של סיפור זה

הסיפור מאחורי " -  1992- בNBCאו של יסופר באורח שונה על ידי לואיס בהפקת הוידושוב  53;"הפקות

  54."הסיפור

בתקופת אחר כך אירועי אותו יום והתרשמותו מ. "ליברטי"לואיס נכווה קשות בהתקפת הטורפדו על 

הן לגבי מה האירוע והן לגבי כרונו יכמה מהפערים בזבכוח הדמיון למלא  ,ככל הנראה, ו לה אפשר,החלמתו

 20 שסופר ,הסיפור של טאליאילו ו, ט מקורות כלשהםו ללא ציטורואנס מספר את סיפ.  מיד אחריוחשהתרש

  .אותו זמןמת של טאלי ו בסתירה לתרשומות הכתובעומד ,שנה אחר כך

 ביום "ליברטי" על סיפון NSA מסופח ליחידת קריפטולוגיההיה קצין ש, בנט. מוריס ה) )'דימ( ל"סאעכשיו (סרן 

  : כךסיפר, ושהוענק לו כוכב הכסף, פהיהתק

  

באותו . ידי מצריםב חשבו בהתחלה שהתקיפה נעשתה רפ! המחקר שט גף שכמה מאיתנו שעלו למעלה מאסבוראני 

 מאגףסו מעלינו בראשונה רבים מהאנשים  שכאשר המסוקים ט,אני זוכר. זמן לא היה לנו מושג את מי להאשים

האנשים ן שבכמו. היתה תקיפה ישראליתזאת  ש,רק מאוחר יותר הבנו. את המצרים" לתפוס" אותם עודדוהמחקר 

. על הגשר זיהו את התוקפים כישראליםשהיו
55

  

  

 רתי הגבוה ביותדיבנוסף לציון היחלרבים מאנשיו  לשבח ציוניםהעניק  ו"ליברטי" צוות תב הכיר בגבור"צי ארה

טכנאי , טינינוזף ל'ג". הישג הירואי וראוי לציון יוצא מן הכלל "על שהוענק - תיואיהנשהיחידתי ציון לשבח ה -

 25דו פגע והרג פרו כשהטNSAבמקרה מחוץ למדור נמצא  ,נפצע בתקיפת הטורפדוש ,ראשוןתקשורת 

דמנות לדבר זכל הב ו,יום-לזכור אותם יוםהדרך הטובה ביותר לזכור אנשים אלה היא  ":הוא אמר. וימחבר

  56."כל אחד מהם היה גיבור. למופתרתו את ארצם ישיהם כמי שעל

  

 

                                                 
1

יש הבדל טכני בין . "ליברטי" ההרוגים האחרים היו אנשי צוות 9.  אחדחי צי ואזרש אנNSA :24ר ו נהרגו במד25  

  . "ליברטי"י צוות שאבל בדרך כלל כולם מכונים אנ,  באוניהNSAדת יהצוות ובין אנשי יח

2
 1967 באוגוסט 3- בם"הוא הועלה לדרגת אל". קפטן"או " רפסקי" נקרא אמפקד האוניה הוכ. ל" סאאז היתהדרגתו   

  )Captain יאהמשנה של קצין ימי -דרגת אלוף(
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39.  

4
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5
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6
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7
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