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 נהלי הפרקליט על פי. ב ובריטניה"ארה ותבא ציעל חוקמושתת  1955) ץ"חש(הצבאי הישראלי השיפוט חוק 

.  נזק לרכושוא, עהיפצ,  מוותחשיםאימת שמתרכל נדרשת חקירה , ב"של צי ארה) JAG(הימי הראשי 

 הראשונית של תקרית ת הישראליהחקירה. שפטן חייב להיות מאינוש,  בידי קצין אחדל יכולה להתנההחקירה

 של חוק 537 סעיף י לפ"'ליברטי'ת תקריינת חועדת חקירה לב" רם רון כם“אלהחלה עם מינויו של  "ליברטי"

  . ב" של צי ארהJAG ת לחקירההחקירה הראשונית הקביל 1.השיפוט הצבאי

לימודים שהשלים , 1947- י משפטים בהחל לימוד. שירת בבריגדה היהודית ובהגנה, 1925-רם רון נולד ב

מפקד בית הספר , ע"היה מפקד הגדנ.  של גולני13לאחר פציעתו בהתרסקות מטוס קל כשהיה מפקד גדוד 

-ב,  ימים אחר כך4ואת מסקנותיו הגיש , 1967  ביוני12-בהחל את חקירתו  .ל בוושינגטון"ונספח צה ,ר"לחי

, חקירה או לחץ כלשהם במהלך הפעהשההאם הופעלו עליו כאשר נשאל על ידי מחבר ספר זה .  ביוני16

אילו הסקתי . ל מסקנהכי לחלוטין להגיע לש חופתי היי.טחון מלאי לך דבר אחד בבלומראני יכול  ":השיב

לא נעשתה מתוך זדון או "כי ההתקפה על האוניה ,  רון הסיק2." זאת ללא היסוסמבהירהייתי , שבוצע פשע

, של שלוש טעויותשרשרת טעויות כתוצאה מ ההתקפה נערכה... ך טעות בתום לבאלא מתו, רשלנות פושעת

היא , ציין רון,  שרשרת זו3".כטעות הגיונית ובתום לב, בהתחשב בנסיבות, נראית לי, ככזו, אשר כל אחת מהן

  . ישראללמדינתעם האמריקני ול, משפחותיהםלבני פצועים ולהרוגים ו ל-משולש  -  רו חמאסון לשהוליכה

 הוא . פריטי ראיות תיעודיות14רון בחן לפחות רם . נהלה בעיקר במפקדת חיל הים בחיפההתרה יהחק

 תקיפת שאישר את הקצין, לרבות מפקד חיל הים, חיל האוויר וחיל היםקציני כולם ,  עדים12-מגבה עדויות 

 תיו גבה עדוכן. "ליברטי" ששיגרה את הטורפדו שפגע בתומפקד הטרפד, תמפקד פלגת הטרפדו, הטורפדו

שבחר והקצה את , מפי ראש ענף שליטה ובקרהו, ם של חיל האווירמבצעי ענףאש ור מודיעיןענף  ראש מפי

  .הםש כליםעדים אמריקני היתה גישה לרון לאל. "ליברטי"ו את פתקשהמטוסים 

 הוא מדווח ,לשלמ. יופיע על מסקנותשין בהן כדי להא שמספר טעויות קטנות רון לוקה בשלהסיכום וח ד

 "ליברטי"ב "ר שהאוניה נצפתה וזוהתה כאוניית ארהשהוא מא.  בפועלוגרוששכפי  5ולא , ת טורפדו4גרו ושש

  GTR".4 5"כאשר במציאות היו " R.T.R.-5"-ום שלה כטשם את סימוני החרר אולם , ביוני8-  בבוקר ב0550- ב

 שמהן, תטעויות רבות אחרוגם היו אך , תיות ישראליות עיקריוועט 3- התקיפה נבעה מש , הגיע למסקנהרון

 תקביע )ב(; עריש-ת אלז לגבי הפגמוטעההדוח ה) א("  הנקודות שבהן התמקד היו3.  רק חלקהוא הזכיר

הוי יז) ג(; 'ליברטי'דבר שסילק כל ספק אפשרי בדבר קשר בין הטרה לבין ה,  קשר30-של האוניה ל המהירות

 – מהטעויות שהוזכרו לעיל ה לא פחות מכריע–טעות חמורה נוספת " גם הסיק שא הו5."'קוציר-אל' כהמטרה

עצמה בסכנה ניכרת את פעלה ברשלנות והעמידה " ,פסק, "ליברטי"."  עצמה'ליברטי'ה ינעשתה על ידי האונ

" . על נוכחותה וזהותה לרשויות הישראליותע לחוף שידעה שהוא אזור מלחמה מבלי להודימאודבכך שקרבה 

ור ניווט שבו ז באזור שלא היה א6"הה ונוכחותת זהותניסתה להסתיר א" "ליברטי"אין לו ספק שכי , עוד הוסיףו

  . אלא אזור שבו אוניות לא מפליגות בדרך כלל,עברו נתיבי ספנות

ה רמתן הכש; "יםכנוסמ םאזורי" קביעת נהלים להכרזה על לרבות,  כמה המלצותציין בצד מסקנותיורון 

נצפות ה נהלים טובים יותר להפצת מידע על אוניות ניטרליות הגדרתו; יהוי אוניות אויבטובה יותר לטייסים בז

  .רב" ערפל קרב" וחיל היםבעצבנות רבה , שרשרת טעויות רון חשף. באזורי סכנה

 שמגר ם“אל. 1967 ביוני 18- ב, הפרקליט הצבאי הראשי,  מאיר שמגרם“אל לגשוהוהחקירה וסיכומה תיק 

קדמית יית המלצה לכנס חקירה מיל יצחק רבין בלוו"ל רא"ך יומיים ואחר כך העבירו לרמטכבחן את הדוח במש

   7.ץ"ש של ח283על פי סעיף 
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  על התנהגותהצביעה אם ועדת החקירה לא ,קדמיתיחקירה מעל  הפרקליט הצבאי הראשי המליץמדוע 

 1988 ביוני 6- בירושלים במגרכשראיין מחבר ספר זה את ש? ל" מצד צהם פלילייםמעשיעל בלתי הולמת או 

ו ע ונפצשנהרגודה ב והעו,חומרת האירועכי נוכח הלה השיב , )נשיא בית המשפט העליוןבעת שכיהן כ(

לא , כוונת זדוןבשלמרות שלא היה שמץ חשד ,  הוא ציין.סבר שרצוי נוהל משפטי מלא, כה רביםבמהלכו 

הוא רצה בחינה שיפוטית של . תחת לשטיחשניתן לאפיין כטאטוא התקרית מ,  צבאיתבדיקההסתפק ב

פעולה בהתרשלות או קורה ב וקביעה שיפוטית האם אחת מהטעויות שדווחו מ,דיווח רם רוןעליהן הטעויות ש

  . להצדיק הגשת תביעהותשעלול, חוקה על גבול הבלתי ראוי

ירושלמי נולד  .הליך כשופט חוקר, ל"סגן אלוף בצה,  ירושלמיוהשופט ישעיהמכוח המלצת שמגר פתח 

ועבד כפקיד משפטי ,  למד משפטים באוניברסיטה העברית בירושליםהוא. 1935-  ועלה ב1920- בפולין ב

 היה פרקליט -  ושירת בתפקידים משפטיים שונים1948- ל ב"התגייס לצה, 1947 עד 1942וכעורך דין ממרס 

תפקיד שבו שימש ,  הצבאי לערעוריםשופט בבית הדיןל מונה 1957-בו, חיל האוויר ואחר כך פרקליט חיל הים

  . "ליברטי"מונה שופט חוקר בפרשת אשר  שנים כ10במשך 

צעים של חיל בקציני המ היוהעדים .  מסמכים14 עדים וקיבל כראיות 34ירושלמי במסגרת חקירתו שמע 

ההליכים . םי התוקפםמטוסיוטייסי ה; תטרפדוה לוחמי חיל הים שאיישו את; והמטה הכללי, חיל הים, האוויר

  .) סגן אלוף ושופטלימים, סמלבדרגת  אז(פטי שהיו סגורים לציבור אבל תועדו בידי רשם מ

לא הותרה , דיני הראיות נשמרו. המקובלהמשפט האנגלי והאמריקני  הליכי תוך שילוב ה נוהלחקירהה

 שהשופט דך עמשנמציאת עובדות ושל כתהליך  ,ב"כבוועדת החקירה של צי ארהההליך החל . עדות שמיעה

הופסק , ילהב המקתוועדת החקירה האמריקניבדומה ל. מיהם האשמים הפוטנציאלייםעצר את ההליך וקבע 

הלאה ההליך היה ו זאת הדומנק.  לבקש ייעוץ משפט ולהכין את הגנתונאשםכדי לאפשר לכל צד  ההליך

הצד . ה עליותהית ההוכחה שחוב,  יעקב קדמין"רס,  הממשלה יוצגה על ידי התובע הצבאי הראשי.עימותי

החקירה . ןי וילי טיל"סא, יוצג על ידי הסנגור הצבאי הראשי,  לונץ)רמי(במקרה זה אברהם , שנקבעהאשם 

 מוצגים 5 ציגה,  עדים3זימן הנאשם לונץ .  למשפט צבאינאשםאת המיד  אפשרות שהשופט יעתוךמשכה נ

  .בשבועה ומסר הצהרה

בהיזכרו .  עבודתו היתה עצמאית לחלוטין;ני שפתח בחקירתופ רון ל את דוח רםרא לא קיהשופט ירושלמ

 מצא יופט ירושלמשוה, זוגבי  הן הונחו זו על "קוציר-אל" ו"ליברטי"פניו צלליות של לו ג שהוצציין, אירועב

 ררוש ,התפתחות המשבראחרי שבועות של המתנה ל, הוא גם זכר כי באותה עת.  משכנעדמיון ביניהןשה

שום  שכן ,ה כלפית תודהוכן אסיר�, ב" היתה גם דאגה רבה לרגשות ארהאך , בישראלותרבאגה ודמתיחות 

  .ה ישראל כמולימין בעולם לא עמד גורם

בשלב שורה  כ'ליברטי'נהגה האוניה ם א לקבוע בדרך כלשהי יתפקידמשאין זה ברור לי ": צייןירושלמי 

 שבהתנהלות בירותסהיך ואמר שכדי לקבוע את הוא המש ".עצמה התקרית כלשהו שקדם לתקרית או בעת

את העדויות ואת העובדות הידועות ביסודיות הוא ניתח . "ליברטי"יהיה עליו לבחון את התנהגות , רביםוהמע

שלא קיבל מהצדדים המידע   בשלמשנה קיד הוא הוגבל-אדמירלבדומה ל. בצד הישראלי של המשוואה

 באים ימת ":כי שאל כל יום את התובע הצבאי הראשי , זהמחבר ספרירושלמי אמר ל. האחרים לתקרית

את ו לבצע ח שירושלמי וקיד הצלי,מדהימה העובדה. לא באים מר לו שהםאלבסוף נ" ?םהאמריקני

  .לי שקיבלו מידע זה מזהב מעולה מה בצורה כיהםמותימש

, יין התנהלו קרבות לחוף שבו עדה יתרהרביקב,  במהלך מלחמהה שהתקרית אירע,ירושלמי ציין בהחלטתו

 כי  שהניחבדהעו 8,ן לספנותכר שהמצרים הכריזו כמסוואז, "ייםמרת הקרבות הייזאזור " בנמצאה "ליברטי"וכי 

בעיקר , אוניות מלחמה זרות יב ספנות מוכר וכינת התקיפה לא היה במקוםהוא גם ציין כי .  ידעה"ליברטי"

  .ים על התקרבותן לחופים זרודיעותמ, באזורים רגישים

עבירות התרשלות על ידי  כי נעברושייתכן לכאורה נראה לי : " הוא קבע החלטת ביניים1967 ביולי 5- ב

 שטה 'ליברטי'ית אהאוניה האמריק ראתהנלא דיווח לראש מחלקת ים שביום התקרית ש על כך ונץל ל"סא

ת א עם קרי1967  ביולי12-ותי והושלמה במ כהליך עיהדשוה חר החקי9".פי המדינהחוולאורך בקרבת 

ממלא מקום ו; ל טיין"סא, הסנגור הצבאי הראשי; ן קדמי"רס, החלטת השופט בנוכחות התובע הצבאי הראשי

  .אברהם לונץ, מבצעים בחיל היםענף ראש 
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עותק . יבים שוניםתנ נישה לארצות הברית בלחשנהיא סווגה ו, ט החוקרפושלאחר שהתקבלה החלטת ה

.  בוושינגטון הבירה ניקולס קצנבךני אפרים עברון לתת שר החוץ האמריקהשגריראחד נמסר על ידי סגן 

 מידה שאין הנני מחליט ":וציין כי זהו דוח מעולה מלבד המשפט האחרוןקצנבך קרא את הדוח בנוכחות עברון 

  ".דין מישהו למסירתו של המצדיקות לכאורה הוכחותמספקת של 

ה ערכאת מותיר,  במקרים אלה."תונים לויכוחדי נ"כם מקרים רבימוגדרים ,  ערעורכיבהלי כלל רךבד

 במקום שיפוטו של השופט ששמע את העדויות והיתה לו ה את ההחלטה על כנה ולא כופה את שיפוטהערעור

ייתכן שאם השופט היה אמריקני  . ולעסוק ישירות בעדויותםהתנהגותלהתרשם מוהעדים ת לראות את אפשרו

 פעולות שננקטו והחלטות בוחןתמיד קל יותר למי ש. העיתבהגיש טה ל החלמתקבלתהיתה , ולא ישראלי

אבל .  היתה עשויה להיות ההחלטה הטובה ביותרה ובשלווה מטלהחליט בשק, שהתקבלו תחת לחץ גדול

 או הילחם" ותגובת אדרנליןות שופעל הבלוטות של השחקנים המקוריים ככאשר , ובזמן האירועהאירוע במקום 

השופט . פעלו באורח מושלםהאם ר מאשר ת יוןהשאלה היא האם פעלו בהגיו,  מוחותיהם משפיעה על"ברח

 של מדינה כלי שיטנו היו מעורבים בתקרית עם יתשכוחוכך  צערי על על אף: "ירושלמי ניסח זאת כך בהחלטתו

הם ה לתכל אחד מהקצינים שהישל  םעלי להעמיד את התנהגותהרי ,  העגומות שלהתותוצאהו, ידידותית

ל " של צהם הירועכשז, הפעולות מלחמ בעת קצינים סביריםם של ותגמבחן התנהב, נגיעה כלשהי לפרשה

, לשמור על בטחון המדינהמשימה  ה- כל המעורבים נגד עיני וכש, מספרבכוחות ים עדיפים הועמדה בפני 

  אלהירה בתנאים סבגותלהתנהאמת המידה  .דויולהשמפו במהירות לתק, ים בההמתנכל ללזהות כל אויב 

    10".ו שבזמן רגיעהשונה מזאולי תהיה 

 4-שהגביל את הפצתו ל, אדמירל תומס מורר, ב"עים של צי ארהצ המבש נמסר לרא זועותק של החלטה

הועבר לסגן ראש , 09קוד  , אחדקעות; נותר אצלו ,00קוד , עותק אחד: שזוהו בקוד, במשרדוגורמים 

מעולם זה מסמך סיווג . למודיעין, 92 קוד, האחרוןו ; נמסר למבצעים,62קוד , עותק אחד; המבצעים של הצי

  .קל להשיגו בפנטגון ובישראל אבל, לא הוסר

עמדתו של משרד . הדוח של רם רון וההחלטה של השופט ירושלמי לא סיפקו את משרד החוץ האמריקני

המסרים הראשוניים . נשםבוא על עו שאנשי הצבא האחראים צריכים ל,המאז התרחשה התקרית היתהחוץ 

לשגריר ישראל ין רוסטאו 'תת השר יוגמסר שמסר אישית .  ראסק לשגריר ישראל הבהירו זאת היטבששיגר דין

ממשלת ארצות הברית מצפה כי ממשלת ש ,שר החוץ מבקש להבהיר ":אברהם הרמן בידי כלל את הפסקה

 אנשי צבא של פלילית שלרה של התנהלות  מחייב במקהבינלאומיישראל גם תנקוט צעדים משמעתיים שהחוק 

  12. צבא ישראליםעל הענשת אנשי גם דוח קליפורד המליץ 11."הנמדי

, שכאשר נספים אזרחי מדינה אחת עקב פעולה של אזרחי מדינה אחרת, מקובל ביחסים הבינלאומיים

ממשלה ה ש,מקובלפחות . דורשת ממשלת ארצם של הנפגעים ממשלת הארץ האחרת לענוש את הפוגעים

מטוסי חיל האוויר תקפו שבה , הה קאם פל בתקרית נמ.הנדרשת לנקוט צעדי ענישה תיענה לדרישה

משפט צבאי של הסתיים , יטייםיהרגו ופצעו מלחים סוב ו,"ןאטורקסט" את האוניה הסובייטית טעותהאמריקני ב

 קנס בהטלתבזיכוי הטייסים ו,  אותה או טייח עליהווחידלא המשנה ש-  ושל אלוף,יפהקהטייסים שביצעו את הת

, "סטארק" נשקלה העמדה לדין צבאי של מפקד "סטארק". אס.אס.בתקרית יו. אלוף המשנה לע דולר 600

 ר"!ָ הטלת עונשים כששוגרו טילי סי סְ  טורקיה דרשה 13. הותר לו לפרוש בדרגה אחת נמוכה יותרלבסוף לאב

 את מפקדה ואחרים והרג, "מאובנט"ת הטורקית  לעבר גשר המשחת"סרטוגה"בטעות מנושאת המטוסים 

בלק ה ימסוקבתקרית הפלת . קצין ימי אמריקני אחדבאבל העונש היחיד היה נזיפה ,  רבים אנשי צוותוופצע

  .וזוכה, יימס וואנג' סרן ג,ין חיל אוויר זוטר אחדצקהועמד לדין , הוק

, יצחק רביןל דאז "הרמטכינו ובין  שנושא ההענשה נדון רבות ב,השגריר עברון אמר למחבר ספר זה

אנשי הצבא קרב  מישים רשמיים על אש עונולא הוטלכי היה זה מזל ביש שות אמר לעברון כי ברפעמים ש

טיוח ברמה גבוהה הוכחה ל בדרג זוטר כמעורב כלשהות שהענ-רשו את איי פ בארצות הבריתשכן, המעורבים

  .יותר

ם לאחר י כשבועי.למדישה ברורה נהעבחיל הים ננקטה בל א,  כלשהופט צבאיש מקייםא  לל" צהמנםוא

,  איזי רהבם“אל ל"השתחרר מצה – ות מדינת ישראלדלו המלחמה המוצלחת ביותר בת- מלחמת ששת הימים

 שלמה ףאלו? הודח15 האם 14. המפקד הבא של החילתפקידסגן מפקד חיל הים והמועמד הסביר ביותר ל

לב -יתשיחה גלויבש, למחבר ספר זההוא גם אמר .  בשלילהלשאלה זוהשיב , 1967- מפקד חיל הים ב, אראל
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אראל הדגיש . תקיפת הטורפדו, "תשע וו" את ואשרברה בשיקול דעת ו טעות חמטעהעם רהב הדגיש בפניו ש

 לעישראל או  לעעריש לא היוותה איום  האוניה הבוערת מול אל, 1967 ביוני 8- יים ברכי בשעות אחר הצה

 ישראל פוא כאשריכך א. שהיו צריכות להישקל, לרבות השתלטות, היו אופציות רבות אחרות לתקיפתה .ל"צה

 אותו קידמהש, צבאיתעשייה לרים ג את כל חייו הבוהקדישאדם ש, 1967יוני ון הגדול בחציהנחגגה את 

  .ופרשהתפטר ,  למפקד החילמתמנה ,קרוב לוודאי, היהממנו שלתפקיד 

דיווח ההיסטוריה "את ל "נף מחקר והדרכה של מחלקת ההיסטוריה של צהעפירסם , 1982  בפברואר7- ב

מסמך  למבואב ."'ליברטי'הת פיתקתקרית  "ושכותרת, בעברית ובאנגלית ,"מוגבל"מסווג מסמך  - " ל'של צה

בצורה מוסמכת ולהגיב על ' ליברטי'של תקרית המטרת עבודה זו לפרט את נסיבותיה והשתלשלותה : "נכתב

לחוקרי הוועדה שנמסר , ל"דיווח ההיסטוריה של צה 16".בדבר כוונותיה של ישראל, ת שהועלומקצת הטענו

אבל קל ,  עדיין מסווג,ותראש ענף מחקר קרב, ל מתי גרינברג"ידי סאבנכתב למודיעין ושל הסנאט המיוחדת 

-http://thelibertyincident.com/docs/israeli/IDF: ראו באתר המחבר (להשיגו בארצות הברית ובישראל

history-report-he.pdf.(הערות השוליים קשה הרבה יותר 88-ק מהפריטים התיעודיים הרשומים בל ח 

  . להשיג

ל הוא ככל הנראה הממצה ביותר שנעשה בישראל " ההיסטוריה של צהדיווח בוצע במסגרתהמחקר ש

. ילאישרהצד שברשות המידע ו היתה גישה לכל הרולמחב,  רציניץהוא לא הוכן תחת לח. "ליברטי" פרשתב

 שגרמו לה והצעדים שנקטהטעויות הסיבות ונ 17,קיפהתפרטי ה, ור הקרבותזלא "ליברטי"ות ענדונו בו תנו

 להידון שוב ושוב וכמו "ליברטי" בניתוח הסיבות שגרמו לפרשת  מסתייםמסמךה. ישראל בעקבות התקרית

נפילת טרגדיה של " ו"המלחמל שדרמה ה ";"ת ריגולאוניהאופף ן יהמיסתורסממני ": לשקוע ולהישכח" לסרב"

, ראשית: הספקנים למיניהםלתיאוריות שהעלו ים פ שני מכנים משותהמסמך מצביע על". צועיםפ וחללים

להתנהלות סיבות נכבדות לכאורה מניית , שנית; עהבידון בכוונה להטז הותקפה ב"ליברטי"כי  מוחלטת פסיקה

וחצאי , ניות בצד עובדות חסרותמיוהשערות ד "מושתתים על אלה תפיםמשוכנים שני מ. ישראלזדונית של 

.  המסמך מוקדשים להזמת הטיעונים המצביעים על כוונות זדוןעמודימ כמה 18". מסקנות מוטעותבצדאמיתות 

  :ל מסכם"דיווח ההיסטוריה של צה

  

הביון האמריקנית נבעה -גיעה באונייתעולה בבירור כי הפ, בהקשרן הנכון, "ליברטי"מתוך בחינת העובדות בתקרית ה

עם כל הצער והכאב על . על ידי הכוחות שפעלו בשטח והמפקדות הממונות עליהם, לב- שנגרמה בתום, מתוך טעות

  .אפשרית פגיעה כזו במהלך מלחמה, הפגיעה בידידים

 הדרושות כדי למנוע להפיק לקחים ולהוציא את ההוראות, לבדוק את גורמי התקלות, יש לחקור את האירוע, כמובן

אין מקום להרחיק לכת ולייחס , אולם. מבחינה של ישראל נעשה הדבר בצורה יסודית. תקריות מעין אלה בעתיד

.ס לה כוונות כאלהחמה גם שאין שום בסיס עובדתי ליי, לישראל כוונות זדון
19

  

  

על ו, "ליברטי" ותרבל, "הכוחות שפעלו בשטח" עלת התקיפה ה המנוסחת בקפידה מטילה את אשמנהמסק

  .הפיקוד הגבוה האמריקנילרבות , "םעליה הממונותהמפקדות "

, לטיעוני הספקניםמרבית . ל בציינו את שני המכנים המשותפים לעיל"טוב עשה דיווח ההיסטוריה של צה

מבלי להציג ראיון כלשהן , פותחים במסקנה שישראל תקפה במתכוון אוניה ידועה כאמריקנית, אם לא כולם

  .ובמקום זאת מציעים סיבות מדוע ישראל תקפה במתכוון, מיכה במסקנהלת

ובעוד שהישראלים תמיד עמדו על כך שהם ראויים רק , ל"נותרה נושא רגיש ביותר בצה" ליברטי"תקרית 

דוגמה טובה . של אשמה בארצות הברית, בעדינות, הם יוצאים מגדרם להטלה, ק מהאשמה לאסוןללח

 Naval Reserve - מכתב מפקד חיל הים הישראלי בתגובה למאמר שפורסם בלרגישות זאת משתקפת ב

Association Newsletter ")אך הוא מודה רק , אמנם המכתב מנוסח בעדינות"). עלון אגודת מילואי הצי

 : להסדר הדיפלומטי שהשאיר פתוח את עניין אשמת שני הצדדיםסומתייח" אחריות הומניטארית"ב
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  אלימפקד חיל הים הישר

. "עלון אגודת מילואי הצי"ליון יוני של יקראתי בכאב ובצער את המאמר שהתפרסם בג, בתור מפקד חיל הים הישראלי

כפי  ,ב"מעשה זה היה טעות של צי ארה.  הימים שלנותתוך לב מלחמת שש לא "ליברטי" הפליגה 1967 ביוני 8-ב

מכוח סמכותי , 92-ינים של בית הנבחרים בקונגרס ה של ועדת הכוחות המזומקיפהשנקבע באורח ממצה בידי חקירה 

שראשי המטות המשולבים על כך אין עוררין . 1971- מסמכים ב הממשלתי עלמפקחהשפירסם , .H. Res 201של 

 מסרים שמורים 5 לפחות  להוחושל,  לחוף סיני היא עניין מסוכן"ליברטי" סברו שהתקרבות תלאומיהביטחון הוסוכנות 

ידי - ולא התקבלו על, קשורת של הציתמסרים אלה נותבו באורח שגוי בידי מערכת ה.  מהאזורלה לשמור מרחק

וסדרת משגים מצידנו גרמה לתקיפותינו על , הטעויות הבאות היו שלנו.  אלא רק לאחר שהתרחש האסון"ליברטי"

  .צי של ידידתנו הטובה ביותר בעולם באותה עתה של הספינ

מנו פיצויים הומניטאריים להצענו את התנצלותנו ותנחומינו ושי, יות ההומניטאריתמיד לקחנו על עצמנו את האחר

  .בסכומים שנקבעו בידי ממשלת ארצות הברית, להרוגים ולפצועים

  . עם ארצות הברית במישור הדיפלומטי"ליברטי"לאחר מכן יישבנו את הנושאים שנותרו בנוגע 

 1967- בתנחומינו שלחנו לכם את .יים צעירים שנקטעו באיבםמילים בלבד לעולם לא יוכלו לשכך את הצער על ח

ניכם את פשוב אני מביע ב.  וכאבכםכםאנו חולקים את צער,  שנה אחר כך25, גם היום .בידיעה ברורה שבמלים אין די

לפיו אהדתי כ; ואני מבין לגמרי את מרירות. 1992מצר על הנימה של מחבר מאמרכם מיוני אני . התנצלותנו ותנחומינו

  .וכלפי לחבריו לצוות לא פחתה בשום אופן בגלל המבט שייתכן איננו אובייקטיבי לגמרי

  .ו גדושי צער ומצוקהנהודינו בה ונותר, ביצענו את הטעות

שלכם , כל חקירה רשמית. הן בישראל והן בארצות הברית,  חקירות רשמיות של התקרית10התקיימו לפחות 

, "תמז"כאלה שבוצעו בידי טלוויזיית , היו גם חקירות לא רשמיות מרובות.  מצערתתהסיקה שהאירוע היה טעו, ושלנו

הסיקו שהאירוע היה , לאחר בחינות העובדות, גם חקירות לא רשמיות אלה .בין היתר, NBCוחדשות , ABCחדשות 

יפור  הסתהמפיקים היטו א... הט ההסרהאחרי שהסתיימ" מאשש זאת במילים שהתפרסםהמאמר . טעות מצערת

  . המצערתתבחינת העובדות רק מאששת את הטעו. לא נוטה לטובת ישראל" סיפור"ה. לטובת הגירסה הישראלית

ל ו שאב "בקריאה של דוח ועדת החקירה של צי ארה/אפשר בקלות לאשש את הגירסה האמיתית של האירועים בעיון

  .שסיווג שניהם הוסר והעומדים לרשותכם, CIAוח ד

המקביל , ל חיל הים הישראלישהמפקד הראשון . ב" חבים רבות לארצות הברית ולצי ארההישראל וחיל הים של

, במקרה זה. כם הן מסורותינוימסורות. ב"ר של האקדמיה של צי ארהגהיה בו, ש המבצעים של הצי אצלכםאלר

  .צערכם ואובדנם הם גם צערנו ואובדננו

  

  ,ה עמוקהכבהער

  מיכה רם

  מפקד

חיל הים הישראלי
20

  

  

  

                                                 
1

 והיא,  לצבאהנוגע יןיענ כל חקירת לשם חקירה ועדת למנות רשאי ,ל"הרמטכ כןו, טחוןיהב שר:  מציין537סעיף   

  .שבועה ללא או בשבועה עדויות ולגבות עדים להזמין מוסמכת
2

  . בתל אביב1988 ביוני 7-ראיון של מחבר ספר זה עם רם רון ב  
3

  .24' ע, 1982, ל"דיווח ההיסטוריה של צה: מתוך, 9' ע, דוח רון  
4

יש להביא בחשבון אפשרות זאת לגבי כל . לא ידוע אם זאת טעות של רם רון או טעות בתרגום מעברית לאנגלית  

  . דוח רם רון המקורי אינו זמין. אחד מהמסמכים שתורגמו מעברית לאנגלית
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5

  .24' ע, 1982, ל"דיווח ההיסטוריה של צה: מתוך, 15-10ע "ע, דוח רון  
6

  .16' ע, שם  
7

 הורה .238: "ב" הינה אותו הליך כוועדת חקירה לפי חוקי ארה238חקירה מיקדמית בהתאם לסעיף , במהותה  

   .)חוקר-שופט - להלן (עריכתה לשם משפטאי קצין בכתב מנהי ,מוקדמת חקירה עריכת על הראשי הצבאי הפרקליט
8

אבל דומה שהשופט סבר כי המצרים הכריזו אותה , קיבלה את ההכרזה המצרית" ליברטי"ין תרשומת כלשהי שא  

  . ושודרה ברדיו המצרי" אל אהרם"הגיעה לאזור וכי פורסמה ב" ליברטי"הרבה לפני ש
9

תר מקו אבל לא התקרבה לחופי ישראל קרוב יו, בהחלט נמצאה בקרבת המלחמה" ליברטי. "זה לא מדויק לגמרי  

  . מייל הרחק מהחוף הישראלי הקרוב ביותר38שהינו לפחות , E 34-00אורך 
10

  .8, החוקר-דוח השופט  
11

" ,הנוסח אושר בבית הלבן"המסמך מציין ש. 1967 ביוני 10 וגם 7ח "ב עם תז"מברק יוצא ממשרד החוץ של ארה  

  .ובים בסגנון דומה או זההמסרים אחרים ממשרד החוץ האמריקני לשגריר ישראל כת. 210139וממוספר 
12

  .4-5, דוח קליפורד  
13

עיראק כשנפגעה משני -בתקופת מלחמת אירן" סטארק"אס .אס.ברינדל היה מפקד פריגטת הטילים יו. ם גלן ר"אל  

ב להימנע ממשפט צבאי אם ניתנת לקצין "אין זה יוצא דופן בצי ארה. 1987 במאי 17-טילי אקסוסט עיראקיים ב

 בקשר להתנגשות 2001 באפריל 23-ם תומס וואדל ב"כך היה הנוהל לגבי אל. להתפטראפשרות לפרוש או 

  . בני אדם9שבה נהרגו , שבפיקודו עם ספינה יפנית" גרינוויל"הצוללת 
14

 17-מאז שנוסד חיל הים ב. בעל טאקט וכריזמטי, הוא היה מוכשר. רהב היה קצין ימי מצטיין, ם קסטל"לדעת אל  

  . סגנים של מפקדי חיל הים התקדמו והתמנו למפקדי החיל16- מ11, 2011- ועד ל1948במרס 
15

ל רשות "מנכ, והיה בין היתר מנהל נמל חיפה, מילא איזי רהב שורת תפקידי ניהול בכירים, ל"לאחר שחרורו מצה  

  .89 בגיל 2015 באוגוסט 12-הוא נפטר ב. ל בנק ישראל"הנמלים ומנכ

16
  .2, ל"דיווח ההיסטוריה של צה  

17
שכן התקיפה מהאוויר החלה , ביחיד" תקיפה"ברבים ולא ל" תקיפות"חבר ספר זה תמיד העדיף להתייחס למ  

  .ולכל תקיפה יש היבטים ייחודיים רבים שעדיף להתייחס אליהם בנפרד, והסתיימה לפני תחילת תקיפת הטורפדו
18

  .28, ל"דיווח ההיסטוריה של צה  
19

.32, שם  
  

20
  .1992 ספטמבר, "עלון אגודת מילואי הצי"ב שפורסם, הים חיל מפקד, רם מיכה אלוף של מכתב  


