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הועלתה בפי כמה מחסידי , של שר הביטחון משה דיין  בפקודה ישירהבוצעו "ליברטי" שתקיפות, הטענה

  ."ןפלסטילועד האמריקני וה"ר "יו, דייסי. נורמן פוראש וראשון מבין אלה היה , תיאוריות קונספירציה

ימי קרטר ושר ' עם הנשיא גתארצות הברית לשיחויקור רשמי בלב 1977נסע בספטמבר , אז שר החוץ, דיין

באותיות  הכריזה כותרתהש , מודעה"ניו יורק טיימס"רסם י פ1977 בספטמבר 19- ב. החוץ סיירוס ואנס

מתחת לכותרת  . את המודעה מימן נורמן דייסי"?האם אנו מקבלים את פני רוצח הבנים שלנו ":גדולות

  .  תמונת משה דייןתנוססהה

מסוכנות הביון השיגה " הועד ז"ולהלן נטען כי , 1967 ביוני 8-ב" ליברטי" תר תקיפוסיפכללה את המודעה 

 וצוטטו קטעים,  תקנת חופש המידע מכוח-  שלא עברו הערכה -  ניים מודיעיםשה מסמכיושלהמרכזית 

ם לא הצליח להשיג מחבר ספר זה מעול. חריג ביותרצעד ה תמסמכים אלה הימהסרת הסיווג . ם אלהיממסמכ

שהושגה  תמיוחדהסרת הסיווג ה או כל מידע על נסיבות ,CIAמוערך של - לאי מסמך מודיעינלשהסרת סיווג 

 מספר שחורנמחקו בצבע ,  שצוטטו בעיתוןכיםמבכל אחד מהמס. "ניו יורק טיימס"מודעה בהפרסום בשביל 

 חוות דעת של המטה הכללי שכלל, וןמסמך הראשב.  לא כל המידע המקורי ניתן לקריאה ולפיכךקטעים

היא בוצעה .  היתה מכוונת1967 ביוני 8- ב'ליברטי' משוכנע שההתקפה על TGS-ה: "נאמר, )TGS(הטורקי 

 המדויק רשם המודיע והמקו ."ישראלייםשל ליברטי גרם לחסימת שידורים צבאיים הפעיל  CCNMO-כי ה

  . נמחקוממנו הושג המידע ש

שמות המודיע ומקור המידע ." כוחות ישראליים לא עשו טעויות" ש,מוערך השני ציין-  הלאיהמודיעינך מהמס

   .כבמסמך הראשון, נמחקו

 בנובמבר 9תוארך " , בפקודת דיין'ליברטי'התקפה על "שכותרתו  ,מוערך השלישי-מסמך המודיעיני הלאה

ית יאונ] כך במקור[בוע העיר לגבי טי] נמחק"[ :המצונזר מךס של המ2 את פסקה ציטטהמודעה ה .1967

 את האוניה וכי ף לתקוהדופקהדיין נתן אישית את כי  ,הם אמרו. 'ליברטי' .אס.אס. יוב"התקשורת של ארה

התנגד גם ש ,אחד מהאדמירלים שנכחו!" זה פשוט רצח" באומרו,  לפעולהנמרצותאחד הגנרלים שלו התנגד 

כל מזיקה ל] נמחק[ב היא "תקיפה על אוניית ארהר שהוסב] מחוק. [ היה זה שציווה להפסיקה,לפעולההוא 

  ."דיין פוליטיות שלה שאיפותה

חושף את ה שנים מידע 10לכם במשך ה אם הי: " היתה שהאחרונה בהן שאלותתהמודעה סידרלהלן כללה 

מדוע לא דרשתם מעולם כי יובא ,  שהרגה או פצעה כה רבים מבנינו,הות האדם שפקד במתכוון על התקיפהז

לום כלא עשיתם ,  שנה35פני ל האירופבבזמן שהסגרתם אנשים שנחשדו בפשעי מלחמה , מדוע? דקלדין צ

  "? שנים10למחולל פשע מלחמה נתעב זה נגד אנשי צבא אמריקניים לפני 

הגיע . 'ליברטי' אסוןב תסיים את שתיקתה על "הגיעה השעה שממשלת ארה ":הקריא בהסתיימההמודעה 

  !"  את האמתהזמן שהעם האמריקני יקבל

ועדה וה" את הגדירה, "ניו יורק טיימס"ליון של יתו גובא 7בעמוד  שפורסמה, ידיעה חדשותית נפרדת

מידע  1."תםלדור לפלסטינים לשוב למוז לעהמבקשים ם של אמריקניארצית-כללעדה וו" כ"ןפלסטילהאמריקנית 

אחרים  תוניםיבעו "טספו וושינגטון"ביעו פה הויומאמרים על, UPI- וAP סוכנויותהמודעה הופץ על ידי על 

  2.בוושינגטון הבירה

 ,נספילד טרנרט סדמירלא,  הביון המרכזיתתראש סוכנורואיין  "ניו יורק טיימס"המודעה בפרסום ביום 

 1985 בינואר 28-ב  רק,צערלמרבה ה.  סטיב בל,ארח על ידי המ"בוקר טוב אמריקה"בתוכנית הטלוויזיה 
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ע משנ שנים אחרי ש7-למעלה מוזאת , "בוקר טוב אמריקה" ראיון זה במישדר של וחרור תמלילש CIAאישר 

  3: ומובא להלןהתמליל מאיר עיניים! ידי עשרות מיליונים של צופי טלוויזיהבונצפה 

  

  1977 19 ספטמבר "בוקר טוב אמריקה" –תמליל 

ניו יורק "רסמה ביב פ"פלסטין בארהקבוצת תומכי ; ני הבוקרו זה עתה בעיתנדונהיש תקרית ספציפית ש: סטיב בל

 שמשה ,האשמהשם מושמעת .  המידעש שהושג מכוח תקנת חופ,CIA-מידע גולמי של ההמצטטת  מודעה "טיימס

  ?יר את עינינו בעניין זהאהתוכל לה.  במזרח התיכון1967 במלחמת 'ליברטי' תפי על תקמפורשותדיין הורה 

 אנו נדרשים על ." גולמיניעידימומידע "שהדגשת את המילים , סטיב,  ואני שמחטאני יכול בהחל: אדמירל טרנר

אלה ששחררנו היו כמה ין ב. ם מסמכי מודיעין שניתן להסיר את סיווגםותפי תקנת חופש המידע לספק למי שמבקש א

 ,שעבר הערכהעל -שחררנו מסמך, בנוסף.  לפני התקיפה"ליברטי" שממשלת ישראל ידעה על ,שציינו את האפשרות

  .]הדגשת המחבר[ . באותו זמןהזלא היה כל מידע כלממשלת ישראל שדעתנו המוסמכת היתה כי  ,רורותו באמר בנש

  

  אושר לשחרור

  1985 בינואר 28

  

המודיע והמקום שממנו נבע המסמך . מאשים את דייןה ,מוערך-  להעריך את מסמך המודיעין הלאן הראוימ

  :ובר בחמש קביעות מד. לסייעכדיפרטים אלה ב שאיןכך , הוסתר

  ."'ליברטי', תהעיר על טיבוע אוניית התקשורת האמריקני —: "המסמך מציין •

  .האוניה לא טובעה: הערת מחבר ספר זה

  ."ית לתקוף את האוניהשהם אמרו שדיין הורה אי: "מסמך •

 . שדיין הורה אישית לתקוף את האוניה, היא איזה משקל יש לקביעהשאלהה: הערת מחבר ספר זה

  ."הולאחד מהאדמירלים שנכחו התנגד גם הוא לפע: "מסמך •

 1967- אולם ב, מאדמירל אחדר שבחיל הים הישראלי היו יות,גורסהמקור : הערת מחבר ספר זה

ודיין היה , 1967 ביוני 8- אראל נמצא בחיפה ב. שלמה אראל,  בלבדהיה בחיל הים אדמירל אחד

 .קריה בתל אביב דיין בלא שהה במחיצתאדמירל  שום .בדרכו לחברון

  ."ולא דיין] את התקיפה[שהורה לעצור אותה ] האדמירל[ה הוא זהיה : מסמך •

שקצין , הניחקשה ביותר ל, סגנון הפיקודי שלוההידוע על מזגו של דיין ועל ן  מ:הערת מחבר ספר זה

, נה בידי מטוסיםוהראש: תי תקיפותשלמעשה היו , כזכור. (בנוכחותוכפיף סתר את פקודתו 

ה היתה ייהשנ;  בתל אביב"בור"סקה בפקודת בקר האוויר הראשי במפקדת חיל האוויר בשהופ

 אלא על ידי מפקד פלגת ,שנעצרה לא על ידי מפקדת חיל הים בחיפה, ל סירות הטורפדוש התקיפה

 .)ודהטרפדות לאחר שהושלמה התקפת הטורפ

  ."ה פוליטית של דייןה האמריקנית גם מזיקה לכל שאיפי סבור שהתקיפה נגד האונ—: "מסמך •

 2דיין יצא מהמלחמה גיבור ונותר שר הביטחון והאיש מספר .  שוב לא נכון:הערת מחבר ספר זה

 .1973 ישראל עד לאחר מלחמת תבממשל

  

, ומכאן, קביעה אחרת שנעשתהכל בקשר ל, או לא דייק, מזוהה שגה- המודיע הלא :מחבר ספר זהמסקנת 

 מזוהה- המודיע הלאש,  דומה.קפקת גם היאומפ ,פהיהוראה אישית על התקהוציא דיין כי  ,הקביעהשאמינות 

העתיד הפוליטי של דיין כתו את הערבו ,יוהפיץ מידע שגוי עלש או, היה מיודע לכל פרט ופרט במסמךלא 

דיין הורה אישית על תקיפת " להערכה המדווחת של המקור שייחסיש ל, אם כן,  משקלאיזה.  לחלוטיןהחטיא

  !אפס "?האוניה
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 חברון כי ביוני 8-בכאשר דווח לו מציינת כי , 1976- ביצאה לאורש, "אבני דרך", האוטוביוגרפיה של דיין

) חטיבת ירושלים(הודיע פיקוד המרכז שכוחותיו ,  ביוני8- ב, לפני הצהריים ":לחברוןמיד יצא ל " בידי צהנכבשה

. יצאתי להר חברון.... לחברון ולדהריה, לחם- כלומר עברו את הדרך מירושלים לבית, חברו עם פיקוד הדרום

ביקרנו בבריכות שלמה ואחר כך פנינו .... עוזי נרקיס ונסענו דרומה] אלוף פיקוד מרכז[בירושלים נפגשתי עם 

  .ספרו של דיין לא נזכרת כלל ב"ליברטי"תקרית  4".לגוש עציון

 על ידי אלוף נלקחמשם ו,  לירושליםנסע דיין, 1967 ביוני 8 כי בבוקר ,תיעדהל "מחלקת ההיסטוריה של צה

המרחק בקו אווירי .  דקות15- אורכת כ, תל אביבשבצפון , הנסיעה מהקריה לשדה דב 5.עוזי נרקיס לחברון

;  קשר155-  ל138 מהירות השיוט של מסוק סופר פרלון היא בין . קילומטר55–כמשדה דב לירושלים הוא 

 קילומטר דרומה 10-תיבו כנאחר כך פנה .  דקות15- ל12 בין שזמן הטיסה של דיין לירושלים היה מכאן

אחר כך ו,  לארוחת צהרייםשם עצרו הוא וחבורתו , קילומטרים לגוש עציון20-כומשם , מירושלים לבית לחם

  . קילומטרים8-מרחק של עוד כ, לחברוןנסעו 

הה ש ביוני 8-שב, רקיס צייןאלוף עוזי נ? נפשע כביכול של דייןהמעשה את ה המאשרות, יש ראיות כלשהןה

 דגוריון ועמ-עם ראש הממשלה לשעבר דוד בןנועד ס זכר שינרק. במפקדתו בירושלים כשדיין הגיע במסוק

לקח ואז " , לחברוןם אנו נוסעי.לא ": לנרקיס דיין אמר6.ניםירדהשנכבש זה עתה מידי , לכותל המערבילוותו ל

 :ס אמר למחבר ספר זהינרק. והם יצאו לכיוון חברון, יפים'ג 2- מים ו" זחל2 -ק שלו "שיירת החפ נרקיס את

 ,מלחמת ששת הימיםרסם מהדורה מיוחדת על יפ' לייף'שבועון האמריקני ה. דברי אבל אל תסתמך על"

  ." צהריים אותו יום בדרך לחברוןסועדדיין   תמונה שלהשכלל

אי נמחבר ספר זה באוזני העיתוליה דיבר ע, תימצאהמקורית לדעת אם התמונה  מבלי, כמה ימים אחר כך

דיין בצילום ." הייתי עם דיין אותו יום. אני מופיע בה, אני זוכר את התמונה, כן ": הבר אמר7. איתן הברבכירה

 מחבר ספר זה ראיין את 8. זאבי)גנדי(מחקר נוסף זיהה אותו כרחבעם ש, משנה- על הקרקע ליד אלוףיושב 

  9.ן בגוש עציוןיבנישל על יסודות , תר ארוחת הצהרייםשזכר את הסיור וזיהה את א ,זאבי

, והה כיצחק רגרז" לייף"קצין אחר שעמד ברקע הצילום ב

רגר  מחבר ספר זה ראיין את. 1967- ששירת כמפקד גדוד ב

 10. בצילוםדמותוורגר אישר את , כשהיה ראש העיר באר שבע

 מיקומו של אתשרים אמה ,נפרדים ראיה יעד 3, אם כן, ישנם

 ביוני 8-  ב"ליברטי"דיין וחוסר יכולתו לתת פקודה לתקוף את 

  .1400-  ו1300 בין 1967

 ביוני 8- שב,אלוף נרקיספי גם מנודע מחבר ספר זה ל

 שתפקידו היה לנהל,  שרת)קובי(היה עמו טוראי יעקב , 1967

ראש , משה שרת של בנו, תשריעקב . את יומן פיקוד מרכז

בסיור עם דיין פותו השתתאת  אישר, הממשלה השני של ישראל

   11. עוזי נרקיסלשו ואת סיפור, 1967 ביוני 8- ב

ראיין מחבר ,  באותו יוםעל דייןאסוף פרטים נוספים סיון ליבנ

 12.שלמה גזית) 'דימ(אלוף סודו   ואישהוותיקספר זה את חברו 

הוא . "ליברטי"שהוא ודיין מעולם לא שוחחו על , גזית ציין

יכול להיזכר שבו דיין לא , 1954- מרה המשיך וסיפר על מק

 :ל דיין"ש הרמטכ"אז רל,  גזית אמר לוואז,  כלשהופרטי אירועב

" *.אני מציע שתתחיל לנהל יומן. אתה חוטא להיסטוריה, משה*"

גזית .  ולמחרת בילה שעה בכתיבה על היום הקודם,דיין הסכים

ה  הורזאת  במקום.בעצמו לעולםלא עשה זאת שוב  שדיין ,מרא

לרשום בשבילו את , במשרד הביטחון פקיד בכיר, חיים ישראליל

שעדיין עבד ,  את חיים ישראליאיתרמחבר ספר זה . היומן

 1967 ביוני 8-ן שרשם בכי ביומ, הלה אמר לוו, במשרד הביטחון

 שהמזכיר הצבאי ,ישראלי זכר. "ליברטי"ות דדבר על אולא נאמר 

  .חק ניסיהומ יצ" היה אל1967 ביוני 8-דיין ב של

שר הביטחון משה דיין סועד צהריים בגוש 

 1967 ביוני 8, 1335-עציון בדרך לחברון ב

 )לייף-טיים/צילום דוד רובניגר(
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ים המוקדמות אותו יום י ביוני לירושלים ובשעות אחר הצהר8-  הוא נזכר שטס עם דיין ב.ו גר ברמת גןהניסי

ם יחת צהרירובדרך עצרו לא. יפ המוביל' ניסיהו נסע בג13.רגן נרקיסינסע עם דיין ונרקיס לחברון בשיירה שא

ושם  ,שבע לבארמשם השיירה המשיכה . מכפלה שם ביקר דיין במערת ה, נסעו לחברוןאחר כךבגוש עציון ו

לתל אביב דיין ומלוויו חזרו מבאר שבע . בשעות הערב המוקדמות שמע דיין בראשונה על תקרית ליברטי

 בתל מאהבת שלו את הלילה עם הליבוריה ק עזב דיין את הזמן קצר אחר כך. הגיעם נסעו לקריהבמסוק וב

מברק נתקל ב ולהפתעתו, לקרוא מסרים שהתקבלו במשך הלילה השכם בבוקר והחללמשרדו א חזר וה. אביב

ז את כאני חושב שישראל מעוניינת לר" :שבו נאמר ,0330- שיורט ב, דין אתאסי-מנאצר לנשיא סוריה נור אל

ם לסיום פעולות האיבה יהייתי רוצה לייעץ לך להסכ.... במטרה לכתוש את הצבא הסורי, כוחותיה נגד סוריה

.  את הקרב הזההפסדנו. שלםרי ו כדי לשמר את הצבא הס,]ם"של האו[ללי כהמזכיר ה, נטאו טיידע את ול

  14."עמנו בעתיד היאללה יה

 כאומר קפירש את המברשכן ,  זהמסרכשהגיע  הזעיקוקצין התורן הלילי על שלא הדיין תקף בזעם את 

מזה שלחץ , פקד פיקוד צפוןמ, הוא קרא לאלוף דוד אלעזר.  הסתיימהשהמלחמה בחזיתות המצרית והירדנית

ראש עם  התקשר זא והתקפה נגד סוריהלמייד לצאת פקד עליו ,  את סוריהףאישור לתקוקבל לכמה ימים 

אשכול נרגז מאוד על . אם כי עדיין יכול לעצרה ,ל ההתקפה על סוריהד עפקדיווח כי הממשלה לוי אשכול ו

  . ההתקפה על סוריה לא נעצרה.ה של הקבינטומיד קרא לישיב. שדיין פעל מבלי להיוועץ עמו תחילה

דיין הטוטלית של מעורבות החוסר כי , על סמך הראיות שנדונו לעיל, למדמחקרו של מחבר ספר זה מ

כדי טיפול  תוך .יקרי נוסףעיה א עד ראישור נוסף לכך נמצא כאשר אותר. ילמד  ברורה"ליברטי"בתקרית 

שעדיין עבד  ,הצלם היה דוד רובינגרכי מחבר ספר זה נודע ל ,"ףליי" דיין בשבועוןמש בתצלום תשהאישור לב

פגש את דיין בשדה כי  ,כרונויזמאשש את  רובינגר ל שיומנו. מעשהאחר ל שנה 25" לייף- טיים"את צביל הושב

לגוש  רכב הפיקודס בי נסע עם דיין ונרקחר כךוא, ר פרלוןטס עמו לירושלים במסוק סופ, 1967 ביוני 8-דב ב

עדיין לא היו אז טלפונים  (קשר היה רכב פתוח ללא מכשירי רכב הפיקודזכר שרובינגר  . ומשם לחברוןעציון

עם י הגעדיים ר משעות לפני הצהגורם חוץ כלשהות להתקשר עם היתה יכולדיין וחבורתו לא ול, )סלולריים

  .לבאר שבע

 ,מראה" לייף"תצלום דמויות בבחינה מדוקדקת של ה

מחבר ספר זה שאל את רובינגר .  שעוני ידוד ענמהם 3ת ולפחש

 להגדיל את התצלום על מנת לראות את הזמן בשעונים ןאם נית

 לא ניתן "ףליי"בתצלום .  בגוש עציון צהרייםסעדדיין  שבזמן

גר נאבל רובי,  שבה צולםזוויתה בשלשעונו של דיין להגדיל את 

ל ין להגד ניתואותם, יםיך דקה או שתותבצילומים רבים אז צילם 

, שעוניםה כל השעה ב15.שעוני היד 3לוחות את כדי לראות היטב 

 דקות לפני שניתנה 17- כ- 1325היתה ,  שעונו של דייןלרבות

ית יאונ  לחפשC3' הפקודה הראשונה לשלוח מטוסי מיראז

  .עריש-מלחמה ליד אל

  !ה זאתשדיין לא ע
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