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פה י התקיתעל תיאורי, "תמז"  הבריטיטלוויזיההערוץ ב מוניטין- רבמפיק ,  בלומשטייןסרק שמע 1986- ב

אדריאן את , במאי וצוותו כלל את עצמו כמפיק. ובא לארצות הברית להסריט את הסיפור, "ליברטי" על המכוונת

 הצילומים החלו 1.סרטהמילמן כעורך - יוויד הדסוןידואת פקה מרי הורווד כעוזרת האת , פנניק כעורך מחקר

יימס אנס 'ג, ולדןג' ורג'ג, לויד פיינטר: "ליברטי"מה משורדי כושינגטון הבירה עם שמיעת האשמותיהם של וב

אבל , CIAדוח מב ו"מות ועדת החקירה של צי ארהותרשכבר הוסר הסיווג מה טבזמן ההקל.  ופיל טורניוניור'ג

 םתסריטיב. "ליברטי"י הצוות של שאנרחש אהדה ל "תמז" הצוות של 2."תמז" בתיקי המחקר של כללונהם לא 

ולסיים ישראל מ ים אותנטיםכמה צילומילהציג , "ליברטי"יקי ת לספר את סיפור וביקש הבמאיהראשונים 

אין "היתה  "ליברטי" העמדה הישראלית הרשמית על תקרית עתכי עד לאותה , סרב להגיבמל "בהערה שצה

   ".תגובה

הצוות . באורח דרמטיהתסריט נה תהש , את הצילומים בארצות הברית ונסע לתל אביב"תמז"כשסיים צוות 

) 'מיל(ם "אל ,ל"סגן דובר צה. "ליברטי"פרשת  דותת על אוירשמ הוביקש תגובל "דובר צה יחידתיצר קשר עם 

, מתי גרינברג ל"ן דני גרוסמן מחיל האוויר וסא"עם רסביחד , הוא, כמצופה" אין תגובה" בהגיבלא , רענן גיסין

זמן לספר את הצד הישראלי בשיל ההש ןטעול "ובר צהדירות לשיה ייהעביר את הפנ, ראש ענף מחקר קרבות

 ,ים גדולה של אנשי צבא ישראליבחבורה" תמז"צוות  לפתע הוקףו, ן זהטיעול קיבל "דובר צה. של הסיפור

הוקצה לספק סיוע , עיטורים בדימוס בחיל הים-קצין בכיר רב,  יעקב ניצןם“אל .מולשתף פעולה עשאושר להם 

 יפהקתמלילי קלטות שמע של התוק סרטי מצלמות ירי פחיל האוויר סי. פק מסמכים ותמונותיחיל הים ס. טכני

ט  של התסרית המקוריגירסה ביטחונם בהתערער, בחקירתםבלומשטיין ופנינק שהעמיקו ככל . ותרגומיהם

אגודת מצד מות שהאבמקום להציג  - ניתכנות את פורמט התושללו גרם ק יהספק שהתעורר אצל המפ. שלהם

לטובת צד  ולא נקט עמדה דיםצדבהבאת סיפורי שני העתה הסתפק  , ישראלית"אין תגובה" ו"ליברטי"ותיקי 

כל בחינה של : "את ההצהרה הבאה, כפרשן, משטייןו בלמסר, "תמז"קראת סוף התוכנית של ל. ושלהכ

כבשו , 'ליברטי' ת שעות אחרי תקיפ24. עקודם כל עם מנילהתמודד  חייבת זה את זה הטיעונים הסותרים

למנוע  במטרה הריגול תוכננה יתאו האם ההסתערות על אוני, ההיתה כאן מקריות. הישראלים את רמת הגולן

  3"?תוכנית הפלישהאת ממנה ליירט 

-ב בתל אביב ב"הנספח הימי האמריקני בשגרירות ארה, ארנסט קסטל ם“לא של יו תגובותהובאו ןאחר כ

בלומשטיין להאשמות הפרשן התייחס , אחר כך. תיטעתקיפה המו את תאוריית הנחרצותאימץ בש, 1967

 המיידי היה דהחשו, 'ליברטי'את   מזימה ברמות הגבוהות להשמידנרקחה אילו ":שמשה דיין פקד על התקיפה

רק .  ביוני דיין היה הקול היחיד בקבינט הישראלי שהתנגד לתקיפת סוריה8-אבל ב . דייןשר הביטחון משה

נתן את הפקודה לפלוש לרמת , ירדן וסוריה הסכימו להפסקת אש, מצרים כאשר נודע לו ש,למחרת בבוקר

נואר  בי27-בבטלוויזיה הבריטית שודר סרט של בלומשטין  ה4. הותקפה'ליברטי' שעות לאחר ש16 -  הגולן

  . בערב10:30- ב, 1987

" מבט שני "במשדר, "תמז" של סרטהשודר , כמה שבועות לאחר ששודר באנגליה, 1987 בפברואר 15- ב

  :הא התוכנית פתחה בהערה הב5.בטלוויזיה הישראלית

  

  ....ישראל-ב"יחסי ארהב הותירה צלקת עמוקה "ליברטי"הטרגדיה של אוניית המודיעין ..... ערב טוב 

... חילות האוויר והים של ישראל תקפו במתכוון את האוניה" דין ראסק כי דאזטען שר החוץ , להלןאה כפי שנר

 וכן אלה ששירתו על סיפון , האמריקניהצילדעה זאת שותפים רבים מאנשי ...." זאת היתה תוכנית מתוכננת מראש
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ואת ישראל השאר מאשימים את . רגו אנשי הצוות שנה34 בני המשפחה של וכן גם, יםעו הפצ171 ובהם, 'ליברטי'

  .חשאיות מוחלטתבר את רשומות התקרית אישה קשר לתריקשבארצות הברית 

דיפלומטים ישראליים .  לפני שבועות מספרBBC של ההשנייהסרט שאנו עומדים לראות שודר על ידי הרשת 

ונחשפה  פרשת וענונו ן התפוצצהשלא מזמבעיקר אחרי , ישראליים-י כי המישדר יעורר רגשות אנטאז חששובלונדון 

ות אחרי המישדר נ בעיתוותהתגוב.  לחששות אלהה יסוד כלשהולא הי, רבמבט לאחו. ןאאירישראלי לאספקת נשק 

 ןהוגנמצא  "תמז"וות  צהמחקר של." זאת היתה טעות " אלא, במתכוון שישראל לא תקפה את האוניה,קבעו

  .תוצג להלןש, מעולה חקירה ניהל, פקללא ס, מפיק רקס בלומשטייןה ו,ואובייקטיבי

  

 "תמז"ל ששינה את עמדתו וחשף הכל בפני צוות " שיזמו את ההפקה ודובר צה"ליברטי"אנשי צוות 

  .הוא- ו את גרסתובמלואאמץ י ואכל צד ציפה כי השכן , הסרטהתאכזבו מ

ו של ניינותהתעאת  "סטארק" יגטת הטילים האמריקניתר על פתהעיראקיההתקפה עוררה  1987במאי 

 ה והפיק"תמז" של סרט את הזכויות לה רכשABC. "ליברטי"בתקרית  TV-ABCשל " 20/20"מפיק תוכנית 

.  דקות30- שניות לקצת מתחת ל17-  דקות ו53- משקוצצהרוכה ערסה י שכלל ג",20/20"- קטע ששודר ב

  .1987 במאי 21- עלה לשידור ב, לטרס ויו דאונסו ברברה ובהשתתפות הפרשנים, "20/20"הקטע של 

ששימש כיועץ טכני ,  בלומשטיין רקסהמפיק, "תמז" של סרטה את הרכש "20/20"-ד שחלף עבזמן ש

 6. בשוגגם על ידי הישראליבוצעה "ליברטי" תטרלית והשתכנע כי תקיפישינה את עמדתו הנ, "20/20" לתוכנית

 ציינה כילטרס פתחה את התוכנית בואבל ברברה ו, שולבה בקלטת שנרכשהלא ידוע אם דעתו של בלומשטיין 

ולטרס ו. ית הטעותירותאהסרט צידד ב ש, אין ספק7."מוזרהשבוע  'סטארק'. אס.אס. יותפיהדמיון לתק"

  :ם לסיכואמרו ,הסבירו את הקטעים המשודריםש ,ודאונס

  

 "סטארק"ה על ת ללא מענוככל הנראה יישארו שאל. "ליברטי"יש שאלות ללא מענה על , אתה יודע: לטרסוברברה ו

 זאת  איןם אאף, בשעת מלחמהכי  ייתכן שאחד מהם הוא, ם כלשהיםאם יש לקח, אבל יו, במשך השנים הבאות

  "?לא כן – עליך לנהוג כאילו אתה עלול להיות מטרה, ךתמלחמ

ואני , ןשזה לא נכוחושב  אני' .יהראנו לומדים מההיסטוריה שאיננו לומדים מההיסטו, 'אמר פעם שהוימ: "סוניו דא

שם טעות , טק-  נשק היייהצורך הדחוף לצמצם את הנשק בתקופה של כל שמצביע על, חושב שיש כאן לקח עמוק יותר

   ..."חייבת את זה לעצמההיא  ו,ציאל להגשים זאתנאני חושב שלאנושות יש פוט. עלולה להיות כה הרסנית

  ."כי יש טעויות: "לטרסוברברה ו

!"בטח: יו דאונס
8   

  

פה ישוב ושוב את התקלטרס ודאונס תיארו וו "כי ,נאמר "ליברטי" עלון אגודת ותיקיורסם בבמאמר שפ

בגלל כן  ו,טיעונים הישראלייםהמאחר שלא דחה ממש את , מטעה סרטכי ה, שםטען עוד נ" .'תאונה נוראה'כ

  9. כביכול,תורחהשמטות א

את  "ליברטי"אגודת ותיקי הזמינה  , של תקרית ליברטי24- זמן קצר לפני יום השנה ה, 1991 ביוני 8- ב

שנערכה ,  של האגודהתהשנתיהתכנסות להקליט תוכנית ב NBCשל  "הסיפור מאחורי הסיפור "המשדר מפיקי

כמה מאנשי צוות . עם צוותו שם נכח, NBC שעבד עם קמפי, ריסטופר קרלסוןכ. אותה שנה בוושינגטון הבירה

, מיכאל שילהביא בפני המצלמה את ה, על דעת עצמו, המפיק. 1991 ביוני 7-  אחר הצהריים בצולמו "ליברטי"
ויליאם מקגונגל ) 'דימ( ם“אל. שהגיב לכל אחת מטענות חברי האגודה, ושינגטון הבירהו סגן שגריר ישראל ב10

על המקצועיות דבריו  שרק עמד על כך מקגונגל ם“אל. גולדן' ורג'גנשיא האגודה של  סוויטהנפגש עם המפיק ב

  .פהיקבתיאוריות על הת א יעסוקאמר שלו, יוקלטו של צוותו בהצלת האוניה והגבורה

 התוכנית כללה את סת 11.הכחשה ישראלית הסופי של התוכנית היה קטע של האשמות ואחריו בנהימה

. משנה גייס- שיחתו עם אדמירלדיבר על ש,ויד לואיסול דיי" ואת סא, של סיפורושופצת שסיפר גירסה מ,מינץ

  .חירום דקות במקרה 10 תוך ת אוויריהגנה  כי תקבל"ליברטי"הובטח ללפיו  ש,ורוסיפחזר על ס יימס אנ'ג
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 בינואר 27- אבל התאכזבו ביותר כששודרה התוכנית ב, ציפיות גבוהות מהפקה זאתפיתחו  "ליברטי"ותיקי 

 החה בהצהרהתוכנית פת. ת הטעותיתיאוריאת   ואיששהםהה את כל טיעוניהפריכ שהתוכנית ,דומה. 1992

  : הפרשניםמאתהבאה 

  

  ." ליד חוף רצועת עזה'ליברטי'אמריקנית האוניה הסיירה ביום הרביעי של מלחמת ששת הימים : "אלאסויין ו'ג

העליון סבר הישראלי הפיקוד . הגיעו דיווחים שעמדה ישראלית קרובה מופגזת מהים ,בעת-הב: "רד קיילי'ריצ

היתה במקום הלא ש, 'ליברטי'. אס.אס.יוותקפו את  לבדוקאוויר וים נשלחו ידות יח .שהם מותקפים בידי כוחות ערביים

  ."נכון בשעה הלא נכונה

  

 תיאור ההיה ז, למרות זאת. שגויעובדות באורח  הציגה כמהת התוכנית והיא רלא נערך מחקר מקיף במסג

 אנשי צוות בעיני חן השמאוד לא נשא  קביעה- מצערת למסקנה שהתקרית היתה טעות ליך שהו,מדויק למדי

  .NBC שיזמו את התעניינות "ליברטי"

 יקית ום שלסיפור. סטין סטורקן'ג ,יק עצמאי את התעניינותו של מפ"ליברטי"עוררה פרשת  1992באביב 

פה היזומה על אוניה יהתק " על"ליברטי"י צוות ש מאנ2 של דבריהםהוא הקליט את . ואותכנע יש "ליברטי"

.  בוושינגטון הבירהסי הציבור בשגרירות ישראלחאשת י, רות ירוןהוא הקליט את , ון איזשםל ."תאמריקני

של הרלדו " עכשיו אפשר לספר"משדר ב, 1992 באפריל 14- שודרה ב, שניות48- דקות ו7ארכה ש, התוכנית

  :וריהעבה קלטהציג את הה הרלדו 12.ריברה

  

י ו קושניתקו, מוקפת בידי אויבים ערבים. קיומהמה על עצם חרה ליומדינת ישראל הזע, 1967היתה זאת שנת 

ביום . ישראל בבליץ שנודע כמלחמת ששת הימיםפתחה , וף את היהודים לתוך היםהדו לחאספקה חיוניים והבטי

דו ישראליים אוניית ריגול אמריקנית שנמצאה בים פמטוסים וסירות טורתקפו , דם-ספוגהרביעי של אותו עימות עז ו

תקרית השורדים רבים מאמינים ש,  קרייג ריברה שלנוחכפי שמדוו. עשרות רבות נפצעו.  צוות נהרגו אנשי34. התיכון

  .ארטויחה מסיבות פוליטיות מאז אותו יום נו

  

 את חופי אמריקה והחלה את 'ליברטי'. אס.אס.יויצאה עברה כמעט רבע מאה מאז " :צייןקרייג ריברה 

מקרה  תהי ה'ליברטי'כך שתקיפת  ן שנים עמדה ישראל עלת אוובמשך כל.... מסעה הגורלי למזרח התיכון

  ." חושבים אחרתתומכיהם ו'ליברטי'שורדי , יותר מתמיד, עכשיואבל . טרגי של זיהוי שגוי

שרואיינו על  ,רד סטורמן'יימס קבנו וריצ'ג, י צוותשאנ 2התוכנית מסתפקת בהצגת הטענות המוצקות של 

הערות הסיום . תגובת אשת יחסי הציבור של שגרירות ישראלאת ו ,יג ריברהריקשל קולו ע קרל עידי סטורקן 

 אותו תםמבוכב ישראליים מודים גורמים ":הוא סיכם.  הטעותלתיאוריתשל הרלדו ריברה מרמזות שהוא נוטה 

 שמטוסי ,ים את העובדהרמקורות ישראליים גם מזכי.  כספינה רוסיתם מסוישלב ב'ליברטי' זיהוי לרבות, זמן

התרחשה ש  לכךיה נוספתי ראזאת. 'ליברטי' תפיהם מעט לפני תק- הקרב שלהם הפציצו וצלפו בגיסותיהם

הערות הרלדו כי , אין ספק." ובערפל המלחמההקרב בלהט לעתים קרובות   לקרותעלולשכפי , טעות טרגית

  13.סטין סוטרקן'גהמפיק ות של צדעות הנחראת הריברה לא תאמו 

. אס.אס.התקפה על יו: טיוח"  ושמהכתבה  בערב שידר ערוץ ההיסטוריה8:00- ב2001 באוגוסט 9- ב

זאת לא היתה . הי המפיקים הציגו הכל חוץ מהיסטור.סיגל ידוושהופקה בידי אנדרו רוטשטיין ודיי" ,'ליברטי'

, שה טעויותודגהיתה הוצגה ללא מחקר נאות ו יאה.  מקצועיתנית זדותביקור אלא ,ת מקצועיתידו תיעכתבה

זמן רב הוזמו כל תיאוריות הקונספירציה שהוצגו בתוכנית זאת . מות שלא נתמכו בראיות כלשהןשסילופים והא

  .לפני כן

,  לא צויין14.ליברטי מאנשי צוות 6-ם ראיינו רק כי המפיקשכן, חסרה איזוןכתבתם של רוטשטיין וסיגל 

אף ישראלי שהיה מעורב ישירות ואיין לא ר. בידי כל צוות האוניהאחד - שהעמדות שהוצגו אינן נתמכות פה

נות ויראיכלו להשתמש ב, אם המפיקים לא רצו להקדיש את הזמן הנחוץ או להוציא כסף על ראיונות. באירוע



  טלוויזיהבעין ה: 14

 

 157 

. "20/20"תוכניות באו " תמז"ערוץ  של סרטשהוקלטו ב ,על האירוע בעלי ידע ממקור ראשון םרבים עם ישראלי

  . הפקה זאתזו שהציגהונה לגמרי של האירוע מ אלה הציגו תמונה שמישדריםש, ברור

ככל לא עומת , שהובא בכתבה,  בשעת התקיפה"ליברטי"קצין שהיה על גשר , סיפורו של לויד פיינטר

 של פיינטר שונה ועדות.  שנים לפני כן34 יתנהשנ, ב"צי ארהועדת החקירה של ועדותו בשבועה בעם הנראה 

  .ה לא הוזכרואבל הבדלים אל,  בתוכניתדבריומאוד מ

 ט של סרםעיניי-  קטע מאירלהכל,  לא היה מתוכנןהדברככל הנראה אף ש, סיגל-הכתבה של רוטשטיין

מהירכתיים ועד לחרטום , "ליברטי"ו עם כיוון השעון סביב ט לאיחגמשנה של מסוק ש- לקסדת טייסל מעםשצול

,  זה טס בגובה כמה מאות רגל בלבדמסוק. ום לירכתיים לאורך דופן ימיןטחרהלאורך דופן שמאל ואחר כך מ

 "ליברטי" דפנותמספרים על היות ותאואת ה, "ליברטי"ן להונף הדגל על מעהיכן ראות  יכלו לסרטהוצופי 

האותיות  שכן; לא ניתן להבחין בדגלכי ברור ביותר . לים שלהג על הירכתיים המעומה כתובשאת ו, וירכתיה

GTRמאוד על ו הקשיםלגהמעוירכתיים הכי ו;  ברורה יותר5רה בעוד שהספ, הלקריאנות  כמעט לא נית 

נע לאיטו שממסוק באפייני זיהוי אלה קשה להבחין היה אם . ישר מאחור,  מלבד מטווח קצר,קריאת השם

 ומהר גבוה כי למטוס שטס ברור, ובה כמה מאות רגל מעל פני היםג מהאוניה ובלרגכמה מאות של במרחק 

 במרחק רבע או את שם האוניה על הירכתיים, הגוףאת סימוני , לזהות את הדגלאפשרות קלושה מאוד ה תהי

  . מייל או יותר מהאוניה

ומייחס להן , 1967ביוני ב "ארהשר ההגנה של , בר על פעולותיו של רוברט מקנמרהיהקריין ארתור קנט ד

כמה מובאות מאותה  .אך לא ראיין את מקנמרה או פירט את עדותו בפני הקונגרס בקשר לאירוע, מניעים

  : היו,כתבה את הנחות הותסותרה ,עדות

  

 , נציג כלשהו של ממשלת ישראלשלאו כוונה , ממשלת ישראלשל מצאתי כל כוונה ולא , בחנתי את תרשומות החקירה

  ....ניתלתקוף אוניה אמריק

תקיפה לא הכי יתה ה ,אמון רב שבו יש לנו ,מסקנת הגוף החוקר בראשות אדמירל, "ליברטי" תבמקרה של תקיפ

  . במתכווןבוצעה

 מודעת לטהלא היתה זאת הח.... בשומשום כך אני חו,  מסקנתהמצדיק אתקראתי את תרשומות החקירה ואני 

  15.ניתלתקוף אוניה אמריק.... של ממשלת ישראל

  

. מזוהות החלו פתאום לירות-  בלתיתרפדוט ":ההכרזה השקרית הבוטה ביותר של ארתור קנט היתה

פתאומית  ה בפתיחותהישראליהטרפדות כך מאשים המישדר את  ."למקלע כדי להשיב אשאדם ל שלח מקגונג

 שנים לא היו 34ך שבמ, כתבהעד לשידור ה. הטרפדות השיבה אש אל "ליברטי" ומציין ש"ליברטי"באש על 

עדותו .  באשןהאוניה עליהפתחה ואז , "ליברטי"והחלו לאותת ל, עצרו, הגיעושהטרפדות עוררים על העובדה 

קל נזמינה ב תהיוה, ב"זה נמצאת בתרשומות ועדת החקירה של צי ארהעניין ל מקגונגל ב"סאבשבועה של 

של " 'ליברטי'ההתקפה על  "הסרטמחבר ספר זה עותק של מסר ,  בנוסף16.התעלמו ממנהאך הם , למפיקים

במסיבת מקגונגל ל " סאוצגקלטת מב. 2000 באוגוסט 10-מכתב מלוויית ב, וויד סיגליילמפיק ד" תמז"ערוץ 

 "ליברטי"ש,  מאשר שםמקגונגל. עם כמה אנשי צוות ישובים סביבו "ליברטי" על סיפון 1967-ם ביעיתונא

 אמר , בקלטת שהוצגה, ועדת החקירהי בעדותו בפנ17."ניסו לאותת לאוניה" בזמן שתפתחה באש על הטרפדו

  ."'ליברטי'שבו כי נמצאו תחת אש של אני בטוח שהן ח, תלטרפדובאשר ": ל מקגונגל"סא

 ורהקריין ארת .ב"ה אחרת תוקפת את איכות החקירה של ועדת החקירה של צי ארהט שגויה בואשמהה

ה  כי הצי אינו מעוניין בביצוע חקירההתברר לצוות, במשך החקירה הרשמית על סיפון האוניה: "קנט פותח

כוונות האוניה התבררו לצוות קנט לא הסביר כיצד , ות בדלתיים סגורפעלהועדת החקירה ומאחר ש." עומקל

ועדת ":  בלי הסבר נוסףשציין, ון רנקובסי'מסך איש הצוות גהע על יופהלאחר מכן . במשך החקירההצי 

. ון ס' של אדמירל גדתו בפקוהוקמהועדת החקירה כי  ,אין כל איזכור של העובדה." החקירה היתה פארסה

ון מקומי ע לפי ש2314-ב בלונדון סה במהירותנהתכוכי , ב באירופה"ארהים של הימיכוחות המפקד , יןימקק
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 ,ועדה מיד לוולטהו ההמריאהן כלאחר מ.  ביוני11-ב,  בבוקר למחרת0250 ביוני ונטלה עדויות עד 10בערב 

  ."ליברטי" למפגש עם ,מלטה

על   דרכה בים למלטה ועלובעודה עושה "ליברטי"קיד והיועץ המשפטי שלו טסו ל אדמירלכי , לא אוזכר

- וב14- בגבתה עדויות , מלטהל "ליברטי"ברציפות לאחר הגעת עבדה ועדה והוכי  , ביוני12-  ים בבנה בלוסיפ

הוועדה חובר בעקבות דיוני .  ביוני16- ב1645שם המשיכה לגבות עדויות עד ,  ביוני וטסה בחזרה ללונדון15

 ישירותמסור אותו כדי שי אדמירל קיד ותו בבהילות בידייגר אשאישר אותו וש, לאדמירל מקקייןהוגש דוח ש

אדמירל קיד והצי אינן מורות על , מקקייןרל יפעולותיהם של אדמ. לראש המבצעים של הצי בוושינגטון הבירה

היא . ליט הראשי של הציקרתרשומת ועדת החקירה זמינה לפי בקשה ממשרד הפ. ר עניין בניהול החקירהסחו

הבאת היא מסכמת ב. רובם ארוכים, ותשעה מוצגים-  עדויות וארבעיםעמודי 158 לרבות, מודיםע כוללת מאות

ההערות לעיל של הרשות המכנסת : "מסקנה הבאהומסיימת ברל מקקיין יאשר אושרו בידי אדמ, ממצאים 52

  .)ירהים על ועדת החקפ פרטים נוס12ראו בפרק ( ."טעות שהתקיפה היתה למעשה, גורפת למסקנה ליכותמו

ומת ויבחן את המוצגים שנשקלו בידי ועדת שכל אדם סביר שיקרא את התר, לדעתו של מחבר ספר זה

מחבר ספר זה עדיין מתרשם ה ש שנה לאחר מע30. מעולה ביותר של הדוח ו שאיכות,סכיםיהחקירה 

עדה ונות הו ולסכם את מסקןלדון בה, ם של עורכיה לאסוף את העובדותתמההיקף העצום של החקירה ומיכול

  .קצר הכבזמן 

אך , ישראלים כלשהם מפי שוועדת החקירה לא גבתה עדויות ,ניםיקונספירציה מלהחלק ממחברי תיאוריות 

לאנשי צבא אמריקניים להופיע בפני ארצות הברית אחרי מלחמת המפרץ לא התירה .  יוצא דופןדבראין בכך 

 םהישראליאבל  18.אמריקניתה "כוחותינואש "מ אנשי צבא בריטיים שנהרגו 9ל מות עה הבריטית רהחקי

  ).12ראו פרק ( למודיעין טעדה המיוחדת של הסנאוהתירו לטייסיהם לדבר עם הו

הכתבה לא .  מחברי ועדת החקירה לא שוחח עם מישהו מהצוותיש שא, התיעודיתכתבהיימס אנס טען ב'ג

   19.היו אנשי צוות ליברטימהם עשר - ארבעהש, עשר עדים-  תשעהמפי עדויות גבתהועדת החקירה שו, ציינה

ותר נשם , יפה מהאוויר ונלקח אל מתחת לסיפוןקשאנס נפצע בדקות הראשונות של הת, נה לא צייהכתבה

וף ראשון על אירועים שהתרחשו גהוא הוצג משוחח ב.  למחרת היום"אמריקה"עד העברתו לנושאת המטוסים 

ל מקגונגל המשיך לפקד על "סא. עדות שמיעהל על סיפורו מושתת בעלימבלי לגלות ש, בנוכחותושלא 

משחתות הצי השישי בבוקר עם  מהגשר והשיט אותה בסופו של דבר מנתיב הסכנה לחבירה "ליברטי"

פות מהאוויר יש במשך התקחל מקגונגל צפה וידע על המתר"כי סא, נסיבות אלהיש להניח לאור . מחרתה

, העיד על כך בשבועה, ל מקגונגל"מה שראה סאאת  לצופים ההבהירלא כתבה אבל ה. מאשר אנסיותר הים מו

  . בתרשומת רשמיתתיעדו

הם טוענים שהתקרבו לצידנו : "הצעות העזרה מהטרפדות הישראליותגבי ל אנס לש הערה הכתבה כללה

ל דבר כלשהו ע ידע אנס מנייןהקריין ואנס לא הסבירו והמפיקים ."  מוחלטשזה קשקו, ובכן.  עזרהוומיד הציע

 14- בפני ועדת החקירה בשנית ל מקגונגל להעיד "כשנקרא סא. ת מהטרפדו, ניתנו או לא,הצעות עזרה שניתנו

כפי , תוך היוועצות בצוותו ,אירועיםה השתלשלות  עלווחדיהוא , פחות משבוע אחרי התקרית, 1967י נביו

:  היה1503-  ב1967 ביוני 8י של הרישום הכרונולוג.  עדותו הראשונית ביום הקודםמהלך ב הוועדההורתה לוש

  20."'שלילי'המפקד אותת ]. באנגלית" ?האם אתה זקוק לעזרה["ר אחד חזר לאוניה ואותת 'סט"

האם "ר אחד חזר לאוניה ואותת 'סט: " ציין"ליברטי" ביומן הסיפון של 1967 ביוני 8-  ב1503-הרישום ב

  ."'שלילי'המפקד הורה להשיב ". ?אתה זקוק לעזרה

, "ערוץ ההיסטוריה" ב,מעשהאחר ל שנה 34 ,שבו לא נכח אישית, ערותיאורו של אנס את האי, אין ספק

 שנרשם "ליברטי"שאומת בידי יומן ( ימים לאחר האירוע 6בשבועה מתועדת והתיאור שמסר מפקדו בעדות 

 של יות פעולועלו נוכרוי זחלק עלרבות שבהן אנס הפעמים הזאת אחת . סותרים זה את זה )בשעת האירוע

בקשר איזה מין מחקר .  האירוערלאחספורים  ימים תועדה בנוסף לתרשומת הכתובה הרשמית ש,מפקדו

  ?םיביצעו המפיקלעניין זה 

 וכי הניף דגל אחרי ת שציין כי אותת לטרפדו,"ליברטי"איש צוות , ו מידוז'ג העלהמיצג שווא בוטה נוסף 

 ןסי תומפסו'ל הרולד ג"רסושל לוקאס . ויד גומ דיי"סגשל  בשבועה יהםתיועדו. שהדגל הראשון הופל ביריות

ויד ביצע ודיי.  אתת ראסל אומבהירות כי,  כמה ימים אחרי האירועושניתנ, ב"בפני ועדת החקירה של צי ארה
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 2001 בספטמבר 4 במכתב מיום 21. וכי הוא זה שהניף את הדגל לאחר שהופל ביריותתאת האיתות לטרפדו

זה שביצע את האיתותים לסירות ואני הוא אני , אכן: "למחבר ספר זה לצטט אותו כלהלןויד ו ראסל דייהתיר

 על היחידיםאנשים ה זמן הייתי אחד משני ובאות!  שהעלה את נס ההפלגה לאחר שהופל ביריותהוא זה

  ."םי אותו יויעל פעולותד רזה שקיבל את כוכב האהוא ואני , האוניה שיכלו לשדר ולקלוט תשדורות אור

כמו הצגת , צגי שווא פשוטיםייש גם סתם מ.  שאינן נכונותותת אחרועוד קביעות עובדתיות רבבכתבה יש 

גם קטעים הכתבה כללה . "ליברטי"שהמשחתת היא , ניחאת הצופה לההגוררת , קטע של משחתת מפליגה

שלא תאם כלל את , צידהלמיתמר שענן עשן יה ונאשל קטע  ידי מטוס ולאחרים של אוניה מותקפת ביריות ע

ים אלה עקטכי  המלמדים על המסך כתוביתאין כל קריינות או . תנאי הרוח האמיתיים בזמן התקיפה מהאוויר

 כשלים 22."ליברטי"כי אכן הקטע הוא של , הקריינות משלה את הצופה לחשוב, אדרבה; "ליברטי"של מאינם 

 , לב לפרטיםתת או תשומובדיקת עובדא בל,  בלא מחקר נאותה הופקשהכתבה, ם כולם למסקנהכיאלה מולי

  ".ערוץ ההיסטוריה"שהוצגו באיפיינו את הכתבות שבעבר 

טאי התסרי 23".הפקות סליגו"הופק על ידי  "הסיפור שלנו: 'ליברטי'אס .אס.שורדי יו"סרט הוידאו הפרטי 

דרת ראיונות יאלא ס סיפור ה אינהכתבה.  מחקרי כאחראיםטקרדייימס אנס צוין ב'ג. והבמאי היה פטריק קינג

 קטעים תלא כוליה. של התקפה במתכווןהקונספירציה  יית בתיאורהמצדדים ,אחריםו "ליברטי" צוות יעם אנש

 לתיאוריות ת מתייחסואינה ה מציגהאבל אינ,  וכמה תמונות המתייחסות לתקרית"ליברטי" בהם נראיתש

הכתבה מושתתת על ,  להיפך.ת טרגיתועפה היתה טי שהסיקו כי התק,חקירות הרשמיות הרבותלהטעות או 

  .נות על אוניה אמריקניתומכוישראליות פות יות היו תקיפ שהתק,ההנחה

 עם אגודת ותיקי קשריםהיו  ",מה עם הישראליםחבמל"הוא ש על עצמו כריזשה, דטיטו דה נאגי האווארל

על "  אלף דולר25 או 20" דוארוהעניקה להאהאגודה  ,ו לנטיני' על פי ג24. לפני שנים רבותנרקחו ש"ליברטי"

 פומבי אבל הסרט לא נעשה במשך תקופה ארוכה ולא נמסר דין וחשבון, "ליברטי"מנת להפיק סרט על תקרית 

 1984 בינואר "'ליברטי'. אס.אס.עלון יו". 1983-פ ביי הפיק וידיאוטד האוואר25.על הכסף ששולם ולא הוצא

 ")טבח ותחפושת( Massacre and Masquerade" שכותרתו, ארדן שעה שהופק בידי טיטו האוובהזכיר סרט 

ציוניים - אנטיאישיםמראיונות קצרים עם רובו השאר מורכב . 'ליברטי'ת מתייחסות לו דק6מצאנו שרק : "וציין

   26."ם על ישראלההמביעים את דעותי, נודעים

 29- ב"' קולגטקונטיקו"שהוצג ב" ,'ליברטי'אובדן  "ו הפיק האווארד וידיאו תיעודי שכותרת2002- ב

 דכשהפיק לבסוף האוואר 27.בקונטיקט" המועצה לאינטרס הלאומי" בידי סניף ך נתמסרטה. 2002באוקטובר 

כביקורת עשה זאת והגדיר את דבריו הלה . ו לנטיני להביע דעתו על הסרט'הוא ביקש מג" ,'ליברטי'אובדן "את 

לא שחבל מאוד  ":אמר לוו, ללנטיני, "ליברטי"ת ותיקי  אז נשיא אגוד,בעקבות זאת טילפן פיל טורני. בונה

  28."ך על ידי הטורפדו יחד עם שאר חבריתנהרג

. ההפקה היתה עלובה ,קלושהיה בוצע עבורו  המחקר ש.באיכות נמוכהסרט וידאו הוא " 'ליברטי'אובדן "

הקצין , וניור'קיד ג.  אדמירל איזק סית עלרוקיבמותח הסרט , דוגמהל.  טעויות עובדתיותרצופההתוצאה 

. ב שחקרה את תקרית ליברטי"ון מקקיין לשמש נשיא ועדת החקירה של צי ארה'שמונה על ידי אדמירל ג

, אייזק"בתור  ,וניור'קיד ג. אביו של איזק סי, קיד סניור. שהסרט מציג דיוקן של אדמירל איזק סי,  למדישעשעמ

ן "ומזהה אותו כרס" תמז "ץ של ערון הסרטי לונץ מל רמ"גזיר תמונה של סא השתמש בארדהאוו." וריונ'ג

צוות גלן אוליפנט האיש . רב סרןנאמר שהוא  ,יימס סמית' גהחוגר, איש צוות ליברטיעל  29.פינקוס פנחסי

   ).היקטכנאי אלקטרונ( ETRאם כי סיווגו המקצועי היה " ,לחוטןא" כוגדרמ

" טומקאט", לאמיתו של דבר. מירל תומס מוררד אעל שם" טומקאט" כונה F-14שמטוס הצי ,  טעןדרוהאו

הקו ,  לטענת האווארד30).אוויר(מבצעים של הצי הסגן ראש , קונולי.  תומס איאדמירל- תת על שםכונה כך 

 שימש םהקו החאולם . "ליברטי"יוחד בשביל תקרית מנה בשוושינגטון ומוסקבה הופעל בראו בין םהח

 3היו .  מסרים20בו פו להוח. 1967 מלחמת ך בראשונה במהלושינגטון ומוסקבהולתקשורת רצינית בין 

) 14- וה, 13-ה, 11-ה (3מתוכם ,  מסרים5י הוחלפו נ ביו8-ב.  ביוני7-  ב2- ו,  ביוני6-  ב4,  ביוני5-מסרים ב

  31."ליברטי"סו לתקרית חהתיי

 שב לענוד אותם חר כך וא–  שלוםביכ הכו– וכי אדמירל קיד הסיר את סמלי דרגת ,בסרטפר יפיל טורני ס

ם את י מציינתים בסוף התוכניל המתגלגיםהקרדיט. סמלי דרגה אינם מוצגים על הדשים. שלו" דש"על ה
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כל למרות ש, אחרוןאחרון ו) !ימי = Navalולא , טבור=  Navel Archives  )Navelב בתור"צי ארהני וארכי

 בוצע בין "ליברטי" להגנת "סרטוגה" ו"אמריקה"התרשומות מאשרות ששיגור מטוסים מנושאות המטוסים 

  .םרוגי דקות לפני ש20- כשעה ו- 1435-האוורד טוען שהשר מקנמרה החזיר את המטוסים ב, 1600-  ל1530

 מפליגה לקרוא תיגר על 'ליברטי'. אס.אס "וכותרתש , סיפור military.comהאתרפירסם  2008  ביולי30- ב

  32:רה הבאהעפוסט עם ההבאתר יימס אנס ' העלה ג2008  באוגוסט1-ב.) ישראל

  

  צ" אחה4:44:26, 2008 באוגוסט 1

 לומר לכם שרוב חובתנול בא, ואנו מעריכים את התמיכה בסיפורנ. "ליברטי"ל המליץ על סרט על ירים לעואחד הקיש

  .השורדים אינם ממליצים על סרט זה

את מרבית ,  הספריםקראתי את כל, י במרביתםתהשתתפ, את כל הסרטים, פהיכשורד של התק, ראיתי

 השנים 30 וסרטים במשך טלוויזיה, נות רדיוו ראית והשתתפתי במאו,הפורומיםות מתרשומות המאמרים ורב

  .האחרונות

ק ואף שאין ספק שהוא שו,  כמה סרטים שנוצרו בנושא זהןהוא ככל הנראה הגרוע מבי" 'ליברטי'אובדן " הסרט

את מפיק סרט זה על הפרת לדין תבעו שרדים ושיש . תמך בידי השורדיםהוא אינו נ.  אגרסיבי ביותרבאורח טבאינטרנ

 בתוספת שנערכו בצורה גרועה, ים מסרטיםפבעיקר אסופה של קלי הוא , לדעתי, סרט זה.חוזה ודברים אחרים

ל ע שאין להם כל ידע אישי ,ם במדליית הכבודרירבות של קצינים בכירים מעוטנלהבות ת ועם ביקור, ות גרועתכותרו

  .נטיותוורלשמץ  ןשקפותיהם איבהו, הנסיבות

  

ברית ", דא נמכר על ידי ארגונו של האווארוה. טלוויזיה מעולם לא שודר ברשתות הד של האווארסרטה

הם מוכרים ? "טייד פרסננו"מה עוד אפשר לרכוש מ ".טייד פרסננו"ה על ידי הוצאת רוהוצע למכי, "'ליברטי'

ארגוני מכחישי שני מ אחד -  "טוריתסרה הייהמכון לסק"הוא  IHR" .IHR של 14-כינוס המה קלטת אודיו ווידאו"

 דברי מציע גם את ,"אובדן ליברטי"הציע למכירה את ש ,2002-  מעלוןאותו . השואה העיקריים בארצות הברית

  . השואהמכחישי של 14-בכינוס ה, י"ליברט"אז נשיא אגודת ותיקי , פיל טורני

בריטי " טלוויזיהצוות " עם, 1967 בתל אביב ביוני CIA תחנת שרא, ון האדן'ג נועד 2002 בפברואר 2- ב

�ת שעסקה בהפקת סרט על מלחמת יחברת הפקות בריטלדבריהם ייצגו ש, ל'צריס מיכנם ושכלל את פיטר ה

 מפקפק אאמר שהועליהם ו, רכלא זהאדן  אותםש , CIAשלכביכול   מסמכיםאיזכרו הם 33.ששת הימים

הנחיות "היה " 'ליברטי'תקרית "יי קריסטול היה סוכן ישראלי וכי הספר 'ג .אכי לו   אמרוהם. בקיומם

,  הם הדגישו35".איש צוות"ראיינו שם , וורמונט, ו בקולברוקיה הקודם הל הם אמרו להאדן כי בלי34."לתביעה

לית לתקוף את  על התוכנית הישראהיוודע היה למנוע מארצות הברית ל"ליברטי"ת פשהמניע הישראלי לתקי

 את ארצות הברית על ההתקפה הממשמשת באופן מלאדכנה י שישראל ע,בת האדןוהם התעלמו מתג. סוריה

  .ובאה על סוריה

שכן ,  סיפור כיסוילא היתה אלאעל מלחמת ששת הימים של הונם ומיטשל " תוכנית" שה,ון האדן השתכנע'ג

את טענותיהם התמרמרו כאשר פסל  ו,שלו" טיתקרית ליבר"יי קריסטול ו'ג .ת אפ התמקדו בתקיהשניים

הונם . אומתהה של האדן יטואיצנ האילימים נמצא כי. ים בסרטגהקטעים של הכחשות האדן לא מוצ. כשקריות

 'ליברטי' .אס.אס. יותמדוע הפצצ: מבצע ציאניד " ושמוטהוא הפיק סר. לא הפיק וידאו על מלחמת ששת הימים

, "במים) עומד( מת - Dead in the Water"יחד עם וידאו תיעודי " ,יתכמעט גרמה למלחמת העולם השליש

  .DVD- זמין בךב א"ה בארהייזוולא שודר בטלוידאו זה  2004.36 ט באוגוס21-  בBBC של 4 ץדר בערוושש

  :ות הבאותנקודצוינו ה Dead in the Water““קורת על יבב

  

  . ביותרעסיפור סיפורים מהסוג הגרו

  ".עיתונאות חוקרת" של במסווה המה מובהקת ליצירת בדיגהיא דו, "מבצע ציאניד"ספרו הבסיס ל, הפקה זאת
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לוחם -א לדמעמב " לא היה לארה אזי– שאם היו מדויקות –ות ההפקה הוא של תפיעמה שראוי ביותר לציון 

 שלמעמד אלא , ואחרים בוטים ר לשעב"ליברטי" צוות י כפי שטענו אנש,1967ערבית ביוני -במלחמה הישראלית

."לוחם-ה ניטרלית של צד שלישי לאדות של יחיי זכו"ליברטי" .אס.אס.יו לא הגיעו לאו אזו, שותפה- לוחמת
37  

  

כדי להתרשם מספיקה , ססת תוכנית הטלוויזיהו מבהשעלי, של פיטר הונם" מבצע ציאניד"עטיפה של ה

. אס.אס.יו] מחברהגשת הד[ הפצצתמדוע " המשנה היא תכותר. "ליברטי"שטחיות מחקרו על תקיפת מ

הספר והתוכנית . ליברטי לא הופצצה אלא נצלפה וטורפדה".  כמעט גרמה למלחמת העולם השלישית'ליברטי'

  . מחקר לקוי ומיצגי שוואגדושיםכולה 

.  רצינידיוןשאינה ראויה לעד זה כה מופרכת ימציג תהוא  ; של עובדותתוידאו אינו רק מצגת שקריוסרט ה

 ת שמטרתה השמד,ב וישראל"לחמת ששת הימים היתה פעולה צבאית משותפת של ארהמכי התיזה היא 

קהיר תוך שימוש בנשק  רית אמריקנית עלי אמתלה לתקיפה אוובסך הכל היתה "ליברטי"תקיפת   וכי,מצרים

ל עד אותו יום ישרא. בוצעה ביום הרביעי של מלחמת ששת הימים "ליברטי"ת פ תקי! ולא יותרלא פחות ,גרעיני

הגדה המערבית , שטפה את סיני וכבשה את תעלת סואץ, ת האוויר הערבייםוחילל כבר השמידה את כ

בצע לב "ישראל או ארההיה על מדוע , בנסיבות אלה. םלע של יום אחד נגד סוריה טרם הושצרק מב. וירושלים

  ? משיגהאתזתקיפה כהיתה מה ? ה גרעינית על קהירפהתק

קל תקיפה שב או בצבאה לא "ואיש בממשלת ארה, ם אנשי צבא אמריקני187טנאם יבווינפלו אותו שבוע 

  !מופרך.  מעל פני האדמה מחיקת קהירהצדיק איש בליברטי 34בדן ואש , טעןםאבל הונ. נויאגרעינית של ה

והוצאו  ורכנע ש"ליברטי" של מפקד דבריםהוא מביא .  רבותמבחינותוידאו אינו מדויק עובדתית וה

מצטט את   הסרט38".יאטד פרסשאסו" הנאום שצוטט בעםלאשר זאת בצפייה ובהשוואה ניתן . םהקשרמ

 של חיל האוויר RF-4Cשטען כי מטוס ,  גרג רייטמפי אחד 39י סטיפן גריןד שסופר בראשונה ביהסיפור

 ,רד פרקר'ב ריצ" כי שגריר ארהצייןמבלי ל, האמריקני ביצע גיחות סיור בשביל ישראל לפני המלחמה ובמהלכה

-מטוסי סיור בלישראל אמר שלא היו גם  רייט 40.רייטדברי  ברוהטיל ספק גמ, 1997-במאמר שפירסם ב

 לית בבירור צליתרא ובה נ ישראליC3'  שצולמה בידי מיראז,תפוצה רחבה בפורסמהתמונה שאולם . 1967

רייט שייך ; יתלוק את הצלחת למנ על מטופלה ,מדים על הקרקעש מיגים מו3-המטוס על הקרקע כשהתקרב ל

   41. של חיל האוויר האמריקניRF-4Cאותה למטוס 

,  במלחמת ששת הימיםRF-4Cות על פעולה של מטוס כחשפורסמו ה, מחקרו של השגריר פרקרבעקבות 

שהפעילה , מוצבת בגרמניהה, של חיל האוויר האמריקני 38-מפקד טייסת הסיור הטקטי הוזאת על ידי 

. 26-באטס מכנף הסיור הטקטי ה.  ארל אם“אל כן גםו, וקדפ תומס ויטלוק ומם“אלועל ידי  ,מסוג זהמטוסים 

באטס סתרו פרטים טכניים  ם“אלהוא וו, כזאתש פעולה שום הכי לא התבצע" ביטחון איתן "הביעויטלוק  ם“אל

  .של הסיפור

  :71 ד הוסיף וטען בעמורפרק

  

אלפרד .  ובבית הלבן באותו זמןCIA-ב, רד החוץבמש האחראים לביצועים על פעולה זאת בקרב דיווחגם אין כל 

ני יסגנו של וולט רוסטאו לעני(הרולד סונדרס , )הל ענייני מצריםנמ(דונלד ברגוס , )ישראל-אז מנהל ענייני ערב(אתרטון 

 שום אמרו כי לא ראו )CIAמנהל חטיבת המזרח התיכון של (פילד ' וגיימס קריצ)ימביטחון לאול הצהמזרח התיכון במוע

בהיר כי כאשר עמד פילד ה'קריצ. כך לע שרוסטאו הכחיש כי ידע משהו דרס אמרנסו. זה  לפעולה מסוגהתייחסות

 של גרין וסיפורלאשש את  לא ראה דבר כלשהו שיכול אך, "הכל" ראה 1967הוק במשך משבר -פיקוח אדבראש צוות 

- בתל אביב בCIAעם מי שהיה ראש תחנת  שוחחתי גם ".כלב מת"אחר אותו  מדוע המשיך גרין לרדוף הביןולא 

 כך עד כדי לזרים כלשהם להתקרב ורשהיהישראלים יתכן שלא יהוסיף כי הוא לא שמע מעולם את הסיפור ו. 1967

  .לפעולות הצבאיות שלהם

יחד עם ,  אלההכחשות. רייט-טענות גריןמשכנעת של בהזמה  אלה סתכמות עדויותמ, אם כן, בסך הכל

גרין נפל  כיוור אינו אמיתי סיפהכי לשכנע אותי  היה בהן די, משנה באטס וויטלוק-ניות שהעלו אלופי הטכהסתייגויותה
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 לא יכולתי להעלות על הדעת מישהו אחר שהיה לו שכן, דיסאינפורמציהן סובייטי לסיוינ לאולי, קורבן לזייפן מודיעין

  .ורפמניע לשתול את הסי

  

 – רמי דרג ועתירי מידע יםישני קצינים ישראלוכן מ, מקנמרה ט השר רוברפימ  נוספותהכחשות שמעפרקר 

  .1967-מפקד חיל האוויר ב ,הוד ואלוף מוטי ,ן"באממחקר חטיבת הראש  1967- שהיה ב ,אלוף שלמה גזית

לא תועד  שמעולם" מבצע "– כותרת ספרו של הונם –" ידנמבצע ציא"מדבר על וידאו וסרט הבהמספר 

יחס המתי  מזכר-  "FRONTLET 615" זכר מסומן בבירורעל רקע מ, םנו של הונבד בדמיולבמקום כלשהו מ

,  לפני התחלת מלחמת ששת הימיםםחודשיכמה , 1967ת באפריל יפעולה אמריקנית חשא לשלאישור 

  .ח הים התיכוןרז והורו לה לנוע למהאפריקב שהסיטו אותה ממשימתה ,"ליברטי" שקיבלה הוראותול

 ששיגר את מטוסי הצי ,משנה גייס-ו על אדמירלתויד לואיס מספר את שמועול דיי"התוכנית מציגה את סא

 בפקודת מפקד הצי השישי והוחזרוות שהמטוסים שוגרו אכי כל התרשומות מר צייןמבלי לוהחזירם השישי 

עד , בנושא החזרת המטוסיםה שהוצגה לשר ההגנה מקנמרה להמספר עמעם את השא.  מרטיןאדמירל- תת

יזומה מראש היתה כאן מגמה ש, נראה.  כהלכהנהכדי להבימחדש כמה פעמים  הסרט ת להריץ ארךו צשהיה

שים את ההטיה ית עובדות ממחשמטעובדות והההכשל בבדיקת . צת של מקנמרהרחו הנתשח את הכלערפל

  .נם וכתבים אחריםהו של םעל ידי בחינת עברשעליה ניתן לעמוד גם , ת של הונםיישראל- האנטי

בקרב כמה מאנשי ". נייטליין"למישדר על פרשת ליברטי תוכנית "  ניוזABC" הכינה רשת 1981-בידוע כי 

. בידי טד קופל" נייטליין"רסתם לסיפור תוצג ביכשנאמר להם שג,  התעוררה התרגשות רבה"ליברטי"ות וצ

, ' נייטלייןABC' ":צייןש, " בחדשות'ליברטי'. אס.אס.יו" מאמר במדור 1981- רסם בי פ"'ליברטי'. אס.אס.עלון יו"

, 'ליברטי'על תקיפת  הציעה לשדר את הסיפור , בניו יורקABCהלאומית של אולפני הלילית תוכנית החדשות 

אם לא , שדרימה. ")אלקטרוניקה הגנתית(" Defense Electronics בכתב העת אנסכתבת  םורסיפבמקביל ל

ר ראשון בטלוויזיה הלאומית של גרסת כוזה יהיה אז. 1981 באוקטובר 7- יעלה לאוויר ב, לוח הזמניםה נתיש

  42."איש צוות כלשהו על התקיפה

  : את הכתבה הבאה"'ליברטי'. אס.אס.עלון יו"ירסם פ 1982- וב, "נייטליין"הסיפור לא הופיע ב

  

   של טד קופל"נייטליין"

 ה שמע"טלייןיני". "נייטליין"של טד קופל נית ופן מפיק של תוכנית החדשות הטלוויזיליים טיר אחר הצהיביום חמיש

דון , ים אנס' בילו גכך אפוא?  בערב7- בABC מאיתנו לבוא לאולפן 4האם יוכלו .  להכין כתבהתהעל הכינוס ורצ

 , התקיפהבנושאה במתן תשובות על שאלות זייוו זרקורי הטלאל מול שעות 3אותו ערב  אליק ומייק סזו מדו'ג, בללקוק

, דיונים הימים הבאים ב3הם בילו את , כדי לסכם. די בכךהיה אבל לא .  סלילים11ה הקליט  ABC.הגבורה והטיוח

סיפורי וערכו את הכל לרצף , מלטהל פגועהה היל הגעת האונעחיפוש אחר סרטי ארכיון  ובריאיון אנשים אחרים במלוןב

לוח הזמנים נחשב .  ביוני7-ב "נייטליין" דקות שיהוה את כל המישדר של 30 זה היה אמור להיות קטע של .לוגי אחד

. אבל לא כך היה,סגורל
43

  

  

  :נכתב, כמה שורות אחר כך, באותו עלון

  

  ?"נייטליין"מה קרה לסיפור של 

לרוע  .ינ ביו7- של טד קופל היה אמור לעלות לאוויר ביום שני בערב ב"נייטליין"הסיפור שעמד להיות משודר בתכנית 

וכך הוזז , ה לסיפור חדשותי גדול יותרשבה נחישהפל. לבד לפני השידורב ון כמה שעותנפלשה ללבישראל , המזל

. שוב נורתה בידי ישראל"ליברטי", במילים אחרות. "ליברטי"פור של יהס
44
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 הפקתה תשעלו, "ליברטי" על סיפור "נייטליין"כי הקלטת של  כתב 1983 ממרס "'ליברטי'. אס.אס.עלון יו"

  45."אורח מסתורי ללא עקבותנעלמה ב",  אלף דולר100 מעל ההית

י הנדרסון בחסותו של ב כינוס באודיטוריום ל�" קיים משרד החוץ של ארה2004 בינואר 13-  וב12- ב

 ."1967-בשראלית י–והמלחמה הערבית, זרח התיכוןמה, ארצות הברית "בנושא, החוץד היסטוריון משר

 ו שודרהכינוסשל  דיוני הצוות 7 ;."ת הברית של ארצוחוץיחסי ה" של 19סום כרך רל לפיבמקבהכינוס התקיים 

  SPAN-C.46בשידור חי בערוץ 

יושב ראש היה ה." 'ליברטי'. אס.אס.מודיעין ויו, מלחמה ":מחבר ספר זה הוזמן להשתתף במושב הראשון

' ר דייויד רובארג"מחבר ספר זה השתתף ביחד עם ד; ב"משרד החוץ של ארה היסטוריון, ר מרק סוסר"ד

  47.סוכנות לביטחון לאומייסטוריון הה ,'אץויד הור דיי"וד , המרכזיתביוןהה של סוכנות ריוממטה ההיסט

 ABC " בערוץ הטלוויזיהמפיקה, ק רונטר�בניגשה למחבר ספר זה , מצגת שלו במושבעלאת בות הקבע

 קיבל מחבר ,2004ר ב בנובמ11- ב, לימים. "ליברטי"ת י על תקר"נייטליין"וכנית בתהביעה עניין בהכנת ו ,"ניוז

, עברה כקרוב לשנה מאז נפגשנו במשרד החוץ בינואר, יקרההשופט קריסטול : "מייל מברוק רונט-ספר זה אי

אחר שהסתיימו ל, עתה. 'נייטליין' שרציתי להכין בשביל 'ליברטי'. אס.אס. הקטע על יואתאבל לא שכחתי 

  48!"קדימה ואני מצפה לנוע,  כתבלרשותי עומד, הבחירות

ראיון הוסרט  2005 בינואר 31- בו, העניין ארך זמן, מיילים ושיחות טלפוניות מרובים-ת זאת באו איבעקבו

ת לוהתמקד בקבלא נקט עמדה הוא .  היה ישיר ומקצועי ביותר,שיויד מרו דיי,הכתב. של שעתיים במשרדי

  .יות לשאלותיותתשובות עובד

נוטה לתת ויד מרש ו מחבר ספר זה כי דיישםהתרו שיחה ארוכה שבה נניהל , לא למצלמה,לאחר ההקלטה

 ,יצויין. ( הישראלייםםשמעו שידורים של הטייסי כי  אנשים שטענו3 וסיפורי קונספירציה שסיפראמון ב

ה ראו קיבלו תמלילים של תקשורת בין טייסים ישראליים והבק )המספרים לא 3-  עברית וו דיברםשהטייסי

 שכן פעלו באפלה ," עכברים עיוורים3"אכנה המספרים הללו  3  את.הזיום או קרוב ל 1967י נ ביו8-ב שלהם

  .כיםמכל מסמכים תולהציג שנים בלי  ת בני עשרותוכרוניזעל  ויווחדו

]  ביוני8[ביום התקיפה  ": ציין,נברסקה,  ליד אומהה"אופוט"בסיס חיל האוויר שנמצא ב, 1עכבר מספר  .1

  ."NSA שונים כולל רותוממק... ות טלטייפ צהובים נוקראתי גילי

 ציין כי קיבל ,כרתים, אוויר בהרקליוןה בסיס ב"מרכז סיור מכל המקורות"שנמצא ב, 2עכבר מספר  .2

 . של חיל האווירEC-121ממטוס "  ישירןמודיעי"

תמלילים חלקים ו ינ ביו8- בם גולמייםציין כי קיבל תמלילי, וייטנאם, דה נאנגשנמצא ב, 3עכבר מספר  .3

רר חר שהשתחלא אדם זה כיטען ר יותר חמאו.  שדר להשמיד את כל התמליליםאזי הגיעו, למחרת

  המוכיח כי התקיפה היתהNSAראה דוח של  NSA ובזמן שעבד במטה NSA-חיל האוויר עבד במ

 .)כי אדם זה מעולם לא עבד בשבילה NSA ישרהא, ובה לבקשה לפי תקנת חופש המידעשבת(מכוונת 

  

 אנשים 3 אם היא תכלול את סיפוריהם של "נייטליין"תוכנית  טיבה של מה יהיה ,מחבר ספר זה הודאג

  .או בדה נאנג, בכרתים, באומההאז ו שהבעוד ש, 1967 ביוני  כי קיבלו מידע סודי ביותרשזכרו

. דשו חוהקשר עמה לא, חלף  הזמן.שת לידהפברוק רונט לחויצאה ויד מריש ו עם דייהשיחה הראיון ולאחר

 טד קופל דחה הצעת עבודה בערוץ יח כוזמן קצר אחר כך דו. "נייטליין" פרש טד קופל מ2005 בנובמבר 22- ב

 דבר מאנשימע ש לא נ2005ת למאז תחי 49.ל שם משרת כתביבויד מריש קוכי דייסופר  אבל ,"זירה'ג- אל"

  ."נייטליין"

רי אגודת ותיקי חבמאנס וכמה  יימס'ג מאוד את כזבי א"ליברטי" של רשתות הטלוויזיה בסיפור ןטיפול

  50. הטלוויזיהברשתותו  גירסתהפעילה את כוחה הרב למנוע העלאתישראל ש, אנס משוכנע. "ליברטי"

הצהרה פירסמו את ה, יזיוני של סיפורםוו הכיסוי הטלשהתמרמרו על "ליברטי" יכמה מחברי אגודת ותיק

כולם . ולארי קינג, 'נייטליין', 'בוקר טוב אמריקה', 'דקות 60'עמדנו בקשר עם בשבועות האחרונים  ":הבאה

, תהטלוויזיה האמריקני .'ליברטי'  שורדיםם עים ראיונות חייקילרות שפ דחו את האכנראה ואחר כך ככל ,ולשק
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הדגשת [" .לא מופרכיםישראליים צנזורה ותירוצים ,  בלי מסננים'ליברטי'לא רוצה לספר את סיפור , כך נראה

  51.]המחבר

) בריטיתבוככל הנראה  (תת האמריקנייוני ישראל שולטת במדיה הטלוויזכי, מזרהתבטאויות אלה באו ל

ה ישהטלוויזאפשר , לעומת זה. "ליברטי"ת יקרת של "תייהסיפור האמ"את פרסום ה ח בהצלתנעוומ

 ה ברמהלאמתלא ניתן ל סיפור שש הת לשדר גירסנושיות ועצמאיות ולא מעונייפהבריטית חוזו  ותהאמריקני

חופשית  תקשורת בהת ארצות הברית ובריטניה פועלבשכ, בישראל. נאות טלוויזיוניתויתעב תהמקובל

 36 תוך םהתגלה על ידיהלא או , אמצעי התקשורתהודלף לא לכביכול -העובדה ששום סודנאמר כי , ועצמאית

  . שום סוד"ליברטי"שאין בפרשת , מוכיחה מעבר לכל ספק, אסוןשעות מה
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