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 כתוצאה של 1967 ביוני 8- האוניה הגיעה אל חופי סיני ב.  אין חולק"ליברטי"על מרבית העובדות בפרשת 

 שוגרו בטעות , המורות לאוניה לא להתקרב למיקום שנקבע לה במקור,פקודות חדשות. פקודות לא מעודכנות

- י צוות נהרגו וש אנוארבעה-שלושים. ל ישראלשת האוויר והים הותקפה בידי חילוהאוניה . למקומות אחרים

גבי  הויכוח העיקרי אינו ל.ב"היו משגים רבים של ישראל וארה. מעשי גבורה בוצעו על הסיפון.  נפצעו171

התוקפים הישראליים ידעו האם הוא מתמקד בשאלה ; במהלך התקיפה שהתרחשו נקודתיים כלשהםאירועים 

  .אוניית אויבכ ותה זיהו אמצערתאו שבטעות , אמריקניתהם תוקפים אוניה ש

 שזוהתה אם אכן תקפה ישראל אוניה :יש לשקול שאלה חשובה יותרלפני הסקת מסקנה סופית 

 לגבי תקיפת אוניה םמיוחסים לישראליה מניעים שונים וכבר נדונלעיל  ?תקיפההמה היה מניע , כאמריקנית

בבואנו .  מקרה מצער של טעות בזיהויהתי העיד כי התקיפה לא ה אחדיישראללא אף אולם  .תידועה כאמריקני

בה מדינת ישראל לבדה מול אויביה הערבים מבלי שמדינה צ ני1967- נושא המניע יש לזכור כי באת ל ושקל

 , מסיבה כלשהי,הבהנחה שישראל לא רצת!  מלבד ארצות הברית– כלשהי דרךבה ב ידידותית אחת תתמוך

 נגד האומה היחידה בעולם שהציעה תקוט פעולה מלחמתינהאם סביר כי ת, דה שהוצבהו בנק תוצב"ליברטי"ש

ע תעשה ישראל ומד. אענה לאתגר, ברשותכם: "הקשר זההשגריר אפרים עברון צוטט ב? לה תמיכה כלשהי

  1."םטיפשיאבל איננו ,  משוגעיםחנואנשייתכן ? מעשה נורא כזה

 ימים קודם 4-  ש,צבאש סביר להניח לא האם, "ליברטי"ל לנטרל את כל כך לישראחשוב אם היה , זאת ועוד

 מאות טנקים מצריים בסיניהשמיד  ,כל חילות האוויר של מדינות העימות הערביות ביום אחד לכן השמיד את

  ? מקלעים בלבד4- חסרת שריון וחמושה ב, גיגית נושנהבקלות להטביע   יכול,ון הירדנייהביס את הלגו

מבנה .  אפקטיביותלא היולא תוכננו היטב והן  ומהים מראה כי ווירמהאהישראליות ות פניתוח של התקי

מלחמת העולם השנייה היה מאז קני העיקרי לתקיפת אוניה יהנשק הת.  לא חומש לתקיפת אוניות"הכורס"

 במלחמת בקרב מידוויי. "]שרות כללי" פצצת -בחיל האוויר הישראלי  [ג" ק250  בתקונבנציונליתפצצת ברזל 

 קשות ברביעית  נושאות מטוסים יפניות משוריינות היטב ופגע3 דקות 10תוך ב "צי ארההטביע ה ייהעולם השנ

 "הכורס" אמנם אש תותחי 3.אוויר-מ ובכמה טילי אוויר" מ30 חומש בתותחי "הכורס" 2.פצצות כאלההודות ל

. ת טביעהניכה בדרכה ולא נמצאה בסכאבל האוניה המש, "ליברטי" דליקות רבות על הציתההיתה מדויקת ו

לו . ת האוניה אעי להטבלא היה כדי, םלפאמ ופצצות נ" מ30שהיה חמוש בתותחי  ,"רויאל"תקיפת מבנה בגם 

ות על ידי שיגור מטוסים חמושים להיה אפשר לבצע זאת בק,  האוניהת מהאוויר להטביע אותועדו התקיפנ

  ."רויאל" מוביל מבנה  כפי שביקש- ג" ק250 "שרות כללי "בפצצות

 מבני המטוסים 2. "ליברטי"על אחת אוניות -פצצה מטביעת ולוהוטלה ש מבליהתקיפה מהאוויר הסתיימה 

 אווירי מעל לחימה חזר מסיור "הכורס" . כיאותושמשבשבילם חו, יו מוקצים למשימות אחרותההתוקפים 

  .דבר סיניממצריים ב הוסט מתקיפות שריון ורגלים "אלירו"ו, תעלת סואץ

 וניסו ליצור צרועהן . הן לא תקפו, "ליברטי" את ות הישראליתודטרפהשכאשר הדביקו , כךאין חולק על 

 את זהות האוניה ומשימתן היתה ו וניסו להתקשר אם כבר ידעומדוע עצר. איתה קשר באמצעות איתות אור

 הוגבלה מאוד בגלל "ליברטי"ון של ויכולת התמר, "ליברטי"הן היו מהירות יותר מ? לתקוף אותה ולהטביעה

 מצד אחד  אחתרפדת ט- את האוניה הטרפדות היה כל הזמן הנדרש להקיף 3-ל. המים הרדודים שמדרום לה

 ולשגר את הטורפדות שלהם בפריסה שהיתה מוודאת את , ממים רדודיםשמבלי לחשו, י מהצד השנ2- ו

 אחוזים של הטורפדות שלהם 80ה מהלכשב ,אמתובמקום זאת ביצעו תקיפה לא מת. "ליברטי"השמדת 

  .אחד אף לא שוגרטורפדו החטיאו ו
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מכל .  וכן מה כל צד קלט או חשב שקלט,צנץ כל צד ומתיי איזה איתותים נ לגבי השאלההסכמה-יש אי

בנסיבות אלה הטרפדות . יריפתוח עליהן בהיתה ל "ליברטי"תגובת , אין ויכוח שכאשר הטרפדות אותתו, מקום

לו היתה זאת תקיפה מתוכננת . להשיב אש, גם לפי הוראות פתיחה באש קפדניות ביותר, יותהיו רשא

פעמים ?  יפגע במטרהגרו הטורפדות ששו5- כדי שיותר מאחד מ, מדוע לא תואמה טוב יותר,  כנטען,בקפידה

ולה את א מכלל פעיהוצל שמטרתה באוניה היתה פעולה מדויקת NSAי פגיעת הטורפדו במדור כ,  נטעןרבות

ין יעד,  טעות מצערת בזיהויהפה היתים את העובדה שהתקישלא מקבל,  מספר אנשים. באוניהNSA-יכולות ה

אם התוכנית היתה .  מכוון של התוכנית הכוללת להטביע את האוניהקטעה תמשוכנעים שאותה פגיעה הי

 בשיגור ו דייקכהם אם הישראלי, ועוד? NSAבמדור פגיעה במיוחד בוצעה  מדוע, להטביע את האוניה

 4ואיך הצליחו , לחלוטין "ליברטי" מדוע לא הטביעו את ,NSA במדור ק שיכלו לפגוע בדיו,הטורפדות שלהם

  ? להחטיא את האוניה לגמריגרוו הטורפדות שש5מתוך 

ה האמריקנית הקרובה יוהאונ, ק למעלה משעת טיסהחרמהמטוסים האמריקניים הקרובים ביותר נמצאו ב

 שזה עתה השמיד ציוד ,כאלה צבאש שבנסיבות ,יתכן יומנםהא. ה במרחק הפלגה של כמעט יממהביותר נמצא

ח של עובדות אלה חייב ו ניתלכ?  השמדה של אוניהבצע לא הצליח ל, דולריםימיליארד בשווי מתוחכםאויב 

אם , שנימצד . היתה מבצעת זאת, "ליברטי" להטביע את רצינות כי לו התכוונה ישראל בנהסקוליך למלה

  .ייתכן שגם התכנון לא היה כה זדוני, ח כה לקוירבאוה התכנית בוצע

אפילו . גם רק כהסחות דעתוו רעיונות שאפשר לסועלכמה ממטילי הספק בהסבר של הטעות המצערת ה

 טעות  אירעה בשל האם התקיפהלהאין להם כל קשר לשא - המסוכמים להלן  -אחד מסיפורים אלה נכון אם 

  .ידועה כאמריקניתהשל אוניה מודעת תקיפה היתה  או ,בזיהוי

ור אוניות ז האם ישראל שאלה את ארצות הברית לפני התקיפה אם נמצאו בא בשאלההדעות חלוקות

הנספח הימי האמריקני , מ ארנסט קסטל"אל.  נעשתהבדיקה כזאתש ,יצחק רבין מציין בזיכרונותיו. אמריקניות

 ישראלים אחריםשאלות ש של אין תיעוד (. התקיפהלפני כזאת פנייה קיבל כל לאמסר ש, 1967- בתל אביב ב

כאן מתבקשת .) לא רשמיאם באורח  רשמית ו אם באורחב"שאלו אנשי סגל צבאי או דיפלומטי של ארהאולי 

אף אוניה אמריקנית לא ביקרה בנמל ישראלי מאז ?  שאלה כזאתצורך לשאול ישראל  תמצאעו מד:שאלה

 המפליגהעל אוניה אמריקנית בישראל וע יחשוב מישהו דמ.  בין ישראל לערביםה הית המלחמה.1963נובמבר 

? נוכחות האוניהב)  המעורביםםאם לא את כל הצדדי(ית תעדכן מדינה ידידושתי ל אזור הקרבות מבתרביקב

כי ,  כמה ימים קודם לכן,ם"הפומבית במועצת הביטחון של האוהאמריקנית זה מתמיה במיוחד לאור ההכרזה 

  .ב בתחום מאות מייל מאזור הלחימה"סים של ארהו אוניות או מטולא נמצא

 כי נעשתה הדבר מלמדנראה כי זה , ו כלשהי ישראלגורםעל ידי כלשהי  נשאלה שאלה אאך בהנחה של

העובדה  באזור ותישראלים לא היה מושג כי אוניה אמריקנית נמצאלהמחשבה ש. היפךליותר מאשר , טעות

זוהתה בטעות  "ליברטי"הסבר שאת ה, כיםפרימולא  ,מחזקים, זאתכרות ש אפאם ישכלל  בדקולא שהם 

  .ביכאו

? האם מצרים הכריזה על הים בקרבת סיני כאזור לחימה סגור לתנועה ניטרלית כמה ימים לפני התקיפה

 וראשי המטות NSA.  נניח שמצרים לא נהגה כךה אבל הב4".כן"התגובה הישראלית הראשונית היתה 

הם שלחו מסרים . "ליברטי"ביטחון לאזור לחימה ודאגו תוך בבאורח ברור א צ כי האזור נמ,עודהמשולבים י

וההתפוצצויות ,  ידעה על המלחמה"ליברטי". ורז לאהסי למנוע ממנה כנבמטרה , שגויח שנותבו באור,רבים

ים רהאם מצ, לשאלה. יןכי מתבצעת לחימה בטווח עהבהירו היטב י צוות האוניה שבחוף שנראו לעיני אנ

  .חה שהתקיפה לא היתה טעותכהואין כל קשר ל, ה או לאמ על האזור כאזור לחיריזההכ

נתמכו ש, הראיות. "ליברטי"לים על י האם המטוסים הישראליים ירו רקטות או טשאלהבקשור ויכוח נוסף 

נת ום ולכולירי רקטות או טימה לי, מכל מקום. קובעות ככל הנראה שלא, ב"בבדיקות שביצעו מעבדות צי ארה

  ?התוקפים

הישראלים את זהות ידעו ולכן , לפני התקיפה בוצע מעקב אווירי ניכר כי , טוענים"ליברטי"שי צוות נכמה מא

 זיהתה את 2501כי טיסת סיור הבוקר המוקדמת של מטוס נורד , הישראלים מודים. האוניה לפני התקיפה

. עריש-אוניה ליד אלהימצאות רו דוחות על יהעבל אותו בוקר המטוסים שחלפו מעליה כ וכי "ליברטי"

 מטרות דשימות קרביות נגביצעו מ,  מלבד הסיור הימי מוקדם בבוקר,הישראלים טוענים כי כל המטוסים האלה
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 "ליברטי"שהו בכללא היה עניין לחלק מהם אה רככל הנו, עריש- ם דיווחו על אוניה ליד אליכמה מטוס. מצריות

לא נמצא כל . האוניה זוהתה מוקדם בבוקרשישראל מעולם לא הכחישה .  לדווח עליהורחו אפיל הם לא ט–

שחר אין כל .  הגיע למפקדת חיל הים או לכל מפקדה אחרת"ליברטי"על כלשהו נתון שציין כי דוח מיקום אחר 

 מפות לרבות, ותכל הראיהיו מושמדות  במקרה כזה ןכש,  היו מושמדות-  לו נמצאו- ראיות כאלהשמחשבה ל

  .הבוקר

 "ליברטי"הצי השישי בניסיון להגן על ביצע סים שול מטשל מספר ההזנקות עם סותרים י כמה סיפורקיימים

 מה , אחר כךובוטלש ,"ליברטי"של מטוסים להגנת או שתיים   אחתהזנקהבין שבוצעו . תקפהובשעה שה

ובין , ב"ם של צי ארהיליטה מלאה של מפקדשבש, ב"ם אלה על פעולות אוויר של צי ארהיויכוחבין הקשר 

  ?קפים אוניה אמריקניתוהם תש יםישראלהשאלה אם ידעו ה

ראש , שר ההגנה רוברט מקנמרה, ונסון'דון גנ כי הנשיא לי,ירציה טועניםפקונסהת ו תיאוריסידי מחכמה

מפקד , יןיון מקק'פה גב באירו"ארההימיים של כוחות ה של ןהמפקד העליו, וויד מקדונלדיהמבצעים של הצי די

 "ליברטי" קשרו קשר לבגוד ב,ב אדמירל אייזק קיד" ונשיא ועדת החקירה של צי ארה,ויליאם מרטין הצי השישי

גד האינטרס נ עשו יד אחת, כמה מחבריהאו אפילו כולה ,  כי חבורה נכבדה זאתיןאם עלינו להאמ. ובצוותה

 על ידי השתתפות "ליברטי"פת י כלשהו בקשר לתקרוןיתלישראל  קמי של ארצות הברית במטרה להעניוהלא

  :נות על כמה שאלותעיש ל, במזימה או בטיוח

היה יכול ) ם לאחר התקריתישהגיע לזירה כמה ימ, רל קידימלבד אדמ(כביכול -כל אחד מהקושרים, ראשית

 "ליברטי"אם הקושרים לא רצו ש.  להיכנס לאזור הלחימה"ליברטי"דה שהיתה מונעת מופקבשלב מוקדם לתת 

  ? בכלל שלחו אותה לשםעמדו, תהיה שם

ם מנהא, כביכול- מניע פוליטי כלשהו לקשרהונסון ולשר מקנמרה הי' שלנשיא ג,אם אפשר להאמין, שנית

נים הנכבדים או אחד מהקצי, ירל קידמאדמירל מרטין ואד,  מקקייןלריאדמ, רל מקדונלדי להאמין שאדמןנית

 םנים אלה היו מעורבייהרעיון שקצ? ב וצוותה"היה בוגד במדינתו וקושר מזימה נגד אוניה של צי ארה, האלה

  .גה כזאת הוא נלעמבמזי

באוניה של צי , או אחד מהם, מפקד הצי השישי, שר ההגנה, מדוע יבגדו נשיא ארצות הברית, שיתיושל

עת חיפוי אווירי ממנה י או במנ,יפוי אווירי להגנת אוניה אמריקנית זמינות חבדברה על ידי שקר תב וצוו"ארה

  ?פה למעשהקכשהות

 לפני התקיפה -  ידעו"ליברטי" תחות הישראליים שתקפו או האם הכסוגיהלהסחות דעת אלה אין כל קשר ל

ית נטוואחת מהן רללא אבל אף , מעניינותכמה מהטענות אפשר ש . כי היא אוניה אמריקנית-  או במהלכה

א  אל,ים משלהםימיתוסים שוב ושוב עד שפיתחו חהועלו מספר בנוסף להסחות הדעת  ,כןא. ה הנדונהללשא

  .לחלוטיןיסוד  משוללי שכולם

 עם הצי השישי ברדיו דיבור ששוחחורל מקדונלד יואדמ, השר מקנמרה, ונסון'הסיפורים על הנשיא ג

  .1967- בהיתה קיימת כלל לא יכולת כזאת . םיט בלתי אפשריופש, 1967-מאובטח ב

פני ל שטס מגרמניה לישראל , של חיל האוויר האמריקניC4-RFהסיפור של סטיפן גרין על מטוס סיור 

פרקר . רד פרקר'ציריר רגערבים הופרך לגמרי בידי השבמלחמתם ב וסייע לישראלים 1967שהחלה מלחמת 

ו הופרכה לחלוטין בידי אנשים תאמינושר זה וכי המקור היה אדם ותומך בסיפה כי אין כל תיעוד הבהיר

  ).9ראו פרק . (יןטשו את הסיפור לחלויכחה ועמוששירתו 

 שהשתתפו ,היב ובריטנ"ות מטוסים של ארהא חוסיין על מטוסי נושךהמיתוס שהפריחו הנשיא נאצר והמל

 בידי מקורות יכשיקרנחשף , )9א נדון בפרק ו הםשג(,  ביוני5- ות הישראליות הראשוניות על מצרים בפבתקי

  .ובנו י אפילו הסובייטים לא האמ.רבים

  שבו התנהל עימות מזוין,אל תוך אזור לחימהכי הפלגה , ממשיכים לטעוןין י עד"ליברטי"כמה מאנשי צוות 

ראשי המטות המשולבים , NSA,  אחריםםקצינים ימיי, מפקד האוניה. היתה צעד בטוח לגמרי, אינטנסיבי

  .גורסים כולם אחרתים חר אםומפקדים בכירי

 דקות מבוסס על זכרונו של אנס על 10תוך לליברטי של הצי השישי רי יי אוופו חית הבטחבדברר והסיפ

ת ום האמריקניסיהמטו נושאות.  פיזיתבחינהרי מש אפשחר לחלוטין ובלתיהוא חסר ,  שום תיעודולאין מסר ש
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שעות  3ט ע טיסה למטוסי הסילון שלהם וכמהרבה יותר משעת,  מייל500 להקרובות ביותר נמצאו מרחק מע

  .מטוסי הבוכנה שלהןטיסה ל

 כמתואר  שהוזנקו מנושאת מטוסים אמריקנית,שים בנשק גרעיניו חמB4-Fי פנטום סל מטועהמיתוס 

 מטוסי פנטום של צי  בנמצאא היול 1967- ב. עורבא פרחהוא ) ונתמך בידי אדמירל מורר( של אנס ובספר

 ,לכךמאובזרים גם אם הפנטומים היו  .אובזרו וחווטו לנשיאת נשק גרעיניש ,הנחתיםחיל  או של ,ב"ארה

יכול להינתן רק  ,ר לדעתורל מורר היה אמי שאדמי כפ,רעיניג בנשק חימושםהאישור להזנקת מטוסים ו

 ןאי. ות הכנה מראשע ש4 עד 3 ההזנקה חייבו, )רהים בידי מפקדי זיריקרים נדמובכמה (יאותית ש נסמכותב

  .הלכא, או הזנקה, ר אישולכל תרשומת ש

 לא נתמך ,ואנס, אבלנד, וןסבידי פירעלה שהו, "ליברטי"ור ועבדה ביחד עם זאבצאה מהסיפור על צוללת שנ

 ק'אמברג"ומפקד הצוללת , לות כזאתימני הצוללות שהיו מעורבות כביכול לא משקפים פעוי. בתיעוד כלשהו

  .זה מסרב לגוועמיתוס , ואף על פי כן .)17רק ראו פ(מכחיש כי הצוללת היתה שם "

 על פיסה יחידה של מודיעין ססה אישית על התקיפה מבורהו, שר הביטחון הישראלי, הטענה שמשה דיין

זה הר וסיפה הכחיש בפומבי את אמיתות CIA-ה).  מידעשצעות התקנה לחופמג באשהו(מוערך - גולמי לא

  ).11 פרק ורא(בכמה הזדמנויות 

שהתקיפה , יניםיל מצ"ב והן בידי צה" ביוני הן בידי צי ארה8-ות שנוצרו במם והתרשויהיומנלמרות ש

, )תו דק10- כ (1440 עד 1430-  מכנמשכהתקיפה הימית הו)  דקות14-כ (1412 עד 1358-  מנמשכהר יאווהמ

  .המיתוס שהתקיפה נמשכה במשך שעותבעינו עדיין נותר 

א ינשכי , סדייוויד לואי "ליברטי"שורד שמעלה נה הנחרצת  היא הטעהלאגולת הכותרת של מיתוסים 

. ת הברית ישראלעלב וצוותה מפני שלא רצה להביך את ב" ובאוניה של צי ארהב"ארהארצות הברית בגד ב

כל מי , ראשית.  ביסודיות ובאורח מלאו מיתוס זה הופרכהמאששותראיות ות בדבר קיומן של טענהכל ואולם 

 שמעלים מי. ת ברית קרובה של ארצות הבריתעלישראל לא היתה עדיין ב 1967-  כי ב,שבקי בהיסטוריה יודע

 שאמריקנים רבים חלקו עליו ,ונסון היה נשיא חזק ושנוי במחלוקת'הנשיא ג. טיעון זה חוטאים באנכרוניזם

  . תיאמןבל חוצפה היא בגדר, כפי שעושה לואיס, ידהגאבל האשמתו בב,  רביםםאישנוב

פעם - כי היתה איהכחיש ר שא ,יימס במפורד'פר גו הספריח שההגס ביותר הוא השקר הרווחהמיתוס 

, World Net Daily רנט האינטרף מטקלף לאת'בראיון עם ג .ב"בידי ממשלת ארה "ליברטי"חקירה של תקרית 

ה  מ–ב לבצע חקירה "לקרוא לממשלת ארה" את הצורך במפורשבמפורד מציין , 10בעמוד , 2001 ביוני 24- ב

 העדיףבמפורד לא שם לב או , איכשהו." 'ליברטי'צעו חקירה על יהם מעולם לא ב ....עשו בעברא שמעולם ל

  . לעיל12שנדונו בפרוטרוט בפרק , אמריקניות לפחותות י חקירות רשמ10- מלהתעלם 

  ותת הועדה לחקירת הכוחות המזוינים של ביתטנאסועדה למודיעין של הו תת הדוחמלבד , כל הדוחות

כמה .  תשלום לכיסוי עלות ההעתקהטעוניםכמה מהם .  רובם ללא עלות,נים על פי בקשהי זמ,הנבחרים

 דוחות ישראליים 4יש גם .  כחקירה נוספת1967-מקורות כוללים גם את הדוח של קבוצת הביטחון של הצי מ

  ).13ראו פרק (רשמיים 

איך תוכיח . ח בדרך השלילהכישרות להו לעתים קרובות בפני חוסר אפ ניצבים במיתוסיםיםסקועכאשר 

יש אלפי דפים של . הבעיה אינה של חוסר תיעוד, "ליברטי"רים לשולגבי המיתוסים הק? שאין לך אחות

חסידי  יםעמתאשר מכ.  התקרית או בסמוך להזמןרובם נוצרו ב. יות לאירועטנוורלו נטיותתאותרשומות 

נים עו טהם, םמסויהמפריך עניין מסר עם  או ,יםה מתועדעם תמונה או עדות בשבועתיאוריות קונספירציה 

 ות קונספירציהוריהרעב לתיא, למרבה הצער. שונוטופללו ואו המסר , תרשומת העדות,  כי התמונהבדרך כלל

קבלת המיתוס ל של עובדות ופסילהל או התעלמותל לעתים קרובות גורם טיוח או מזימות ולהאשמות בדבר

גוברת הנטייה לעתים קרובות מדי . מינותזמך הראיות הס את האמת על חשוףלסיון יכעובדה ללא כל נ

  .תעלם מהסיפור האמיתילה

כרוכה במאמצים רבים  כל העובדות ה רצינית שלהאמת על ידי בחינהוא מפני שחתירה של כך אפשר ש

עשה מאמץ   מחבר ספר זה.אף שלא היה ולא נברא,  מענייןסיפורשעה שבנקל ניתן לבדות , ובלתי נלאים

  .הראיותהעובדות ווף ולנתח את כל סלאקפדני 
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  Richard B. Parker, ed., The Six Day War: A Retrospective (Gainesville: University Press of 

Florida, 1996), 270 .ייתכן ? מדוע תעשה ישראל מעשה נורא כזה.  אענה לאתגר,ברשותכם ":ט המלא הואוהציט

לבוא , כשהצי הסובייטי נמצא באופק, בשביל ישראל הנמצאת בתוך מלחמה. אבל איננו טפשים, ו משוגעיםחנשאנ

שהסיבה , אשר לטענה. זאת איוולת ארורה, לירות ולנסות להטביע ולהפציץ מלחים אמריקניים הוא גרוע מפשע

שהיה גורם , דבר נורא זה?? המחשבה שזאת היתה סיבה טובה דיה לעורר, וף את רמת הגולןהיתה שעמדנו לתק

הם ידעו מה קורה וכל מי . היו לאמריקנים דרכים רבות לגלות את תוכניותינו. בלתי נתפסת, ישוער-לישראל נזק בל

איננו צריכים . גלותשמכיר את ישראל יודע שאפילו משאית אחת העולה בכביש היחיד לרמת הגולן צפויה להת

אבל אני שב ואומר לכם שזאת היתה טעות , אני מסתכן בגירוש בלעג מחדר זה. להטביע אוניה אמריקנית בשביל זה

 ."גורלית נוראה
2

 Mitsuo Fuchida and Masatake. אבדו כולן במידוויי" סוריו"ו" היריו", "קגה", "אקגי"נושאות המטוסים היפניות   

Okurniya, Midway: The Battle that Doomed Japan (New York: Ballantine, 1955),213, 155-77. See 

also Samuel Eliot Morrison, History of U.S. Naval Operations in World War II, (Boston: Little, 

Brown, 1964), 4-93 .  
3

ככל הנראה לא היו , אילו נורו. חום-  מתבייתיAIM-9קרוב לוודאי סיידוויינדר , אוויר-היחידות היו טילי אוויר" רקטות"ה  

המרכז . ונשלחו להערכה במרכז למודיעין מדעי של הצי" ליברטי"שברי רסיסים נאספו מ. ננעלים על אוניית שטח

למפקד , עם העתקים לידיעה לראש המבצעים של הצי" ליברטי" מסר בקדימות גבוהה ל1967 ביוני 28- שלח ב

, )מרכז הסיור המשותף(לראשי המטות המשולבים , למפקד פיקוד אירופה, ב באירופה"ההכוחות הימיים של אר

. ולסוכנות הביון של משרד ההגנה, למפקד כוח השירות האטלנטי, למפקד הצי השישי, למפקד הפיקוד האטלנטי

  :במסר צוין

  שמור

  הערכת רסיסים

a" .5"  (ליברטי-AGTR (Z081715  

מראה את סוגי התחמושת והמקורות ) Aהפנייה (תקבלו כתוצאה של תקיפה הערכת ביניים של שברים שנ. 1

  :הבאים

a .2011גרמני ] תותח[נותב מ/מ נפיץ" מ-DM K20ר" של סט.  

b .30לאומיות לא ידועה, תותח מטוס, מ נפיץ" מ. 

c . ב"פגז תוצרת ארה. ר"מ מסט" מ40אלמנט של נותב. 

d . לאומיות לא ידועה) כמה (0.5קליעי. 

 

השאלה האם נפגעה . טילים או פצצות נפאלם, לא נאספו או נמסרו פיסות כלשהן של רסיסי רקטות, ל הנראהככ

  .אבל זה אינו רלוונטי לשאלה האם התקיפה היתה מכוונת או נעשתה בטעות, נותרה במחלוקת, ליברטי מרקטות
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 ידי שלטונות מצרים כאזור שהשיט הועד בפני כי האזור הוכרז על: "16סעיף , חקירה מקדמית של השופט החוקר  

  ".שיש להניח כי הגיעה לכל כלי השיט שנמצאו בסביבה, הכרזה, מסוכן בו


