
  

  

  ביטחון לאומילסוכנות ה יירוטי :שוראי – 16פרק 
  

  
שהוקצה ליחידה של טייסת , ב" של צי ארהM121-ECדגם מ המריא מטוס מעקב אלקטרוני 1967 ביוני 8- ב

מאתונה ביוון וטס לאזור סיור מחוץ לגזרת המלחמה שהתחוללה במזרח התיכון , )VQ-2 (2סיור אוויר ימית 

מעקב  נמצא מדור, "האוהל"באזור מוגבל שכונה , על סיפון המטוס. מעקב רדיו ממנה טווחאבל ב,  ביוני5מאז 

 מתוחכם שנחשב NSAתקשורת אלקטרונית של 

 –האוהל אויש בצוות של טכנאי תקשורת . לתקופתו

 ת לשונאי ערביכמה הצוות כלל. NSAלשונאים של 

מייקל  ר"סמו 1 מרווין נוביקיל"רס -  ושני לשונאי עברית

הקלטה , יו בזיהוטכנאי התקשורת עסק. נקפרוסטי

-  בערך ב. תשדורות רדיו בערבית ובעבריתרוניטו

 זמן סיני שמע פרוסטינק משהו שגרם לו לקרוא 1430

הרלוונטיות רות והתשדומאז " ,הקשב לזה ":לנוביקי

  .1528טו עד לבעברית נוטרו והוק

, הצי השישימפקד , ויליאם מרטיןו אדמירל- תת

על מטוסים מנושאות  הורהו בשעקב אחר המצ

 להגיע לאזור תקיפת "סרטוגה" ו"אמריקה"וסים טהמ

, וחזרו ששוגרו מאתונה יVQ-2 כל טיסות יבו ביקש כו,  באתונהVQ-2 לטייסת רמס 1559-שלח ב, "ליברטי"

 , לכיוון לאתונהM121-EC-מטוס הפנה  זמן קצר אחר כך 2.ת עד להוראה חדשהות נוספוסילא יוזנקו ט וכי

 NSAהקלטות נשלחו בידי בלדר למטה . ותטלמי של ההקלום גורגתערכו נוביקי ופרוסטינק ,  על הקרקע,ושם

 NSAראש להלן דיווח ל ש3,היקמן.  העברית ריצרד וויאנ תרגום חלק בידי לשובוצעשם , נדלמרי, בפורט מיד

  ".קריון"ו" סבין"וד עם מילות הק" סודי ביותר"התרגומים סווגו . תוכנםאת  מרשל קרטר אלוף-רב

, )DIA(סוכנות הביון של משרד ההגנה עם , CIAמהקלטות שותף עם   NSAהפיקההמידע הסודי ביותר ש

הקלטות נותרו בסיווג גבוה ביותר מפני .  חוץןר מועצת הנשיא למודיעי"יו, קלארק קליפורדועם , הבית הלבןעם 

ב עם "ומשרד החוץ הוטרד מיחסי ארה, סיגינט שמשרד ההגנה הודאג מחשיפת האמצעים והשיטות של איסוף

משרד החוץ היה . במעורבות במלחמת ששת הימים לצד ישראל שהאשימו את ארצות הברית ,מדינות ערב

 כי לא היו לה אוניות או 1967,4וני י ב6- בם" האובמושב עצרת, רגיש במיוחד מפני שארצות הברית הצהירה

 צצה פתאום בלב אזור "ליברטי" והובכה כאשר ,אזור הלחימהמאות מייל מכמה  כלשהם במרחק וסיםמט

  . אזור הלחימהפעל בקירבת הכי גם מטוס שלב "ארה ההודתלו איהיתה נגרמת מבוכה נוספת . הקרבות

  שייטהעדיין" ,ב במרחק כמה מאות מייל"אין אוניות כלשהן של ארה "כיב "ממשלת ארה ירהצההכאשר 

שאר מחוץ לאזור יוותה להטצנאחר כך . ליד רצועת עזה מוגדרת נקודה בר לעבמערב הים התיכון "ליברטי"

 - אבל נוכחות מטוס ה5.ומשום כך הפליגה אל תוך אזור הלחימה - בלה ישלא ק -  לפחות מסרים 5- הלחימה ב

M121-ECספציפיתעל פי פקודה,  של הצי היתה מכוונת .  

מספר תיאוריות .  תיאוריות קונספירציהת עשרונתרקמו, מעטה הסודיות שהוטל על התקריתמכתוצאה 

בין . לאלה של ההתנקשות בנשיא קנדי, על פי כמה הערכות, כמעט משתווה "ליברטי"הקונספירציה על תקרית 

, כלה בהיפוכן נלחמה עם הערבים נגד ישראל ו"ליברטי"ות שרכעהב החל - קיים שוני רב סיפורי הקונספירציה 

 סיפוריםצצו וחזרו ונשמעו שוב ושוב השנים רוצת במ.  הערביםנגד ישראל עםלימין נלחמה  "ליברטי"כלומר ש

 כוחות האוויר והים כימוכיחות השמע שקלטות ללו טענו ה. על קלטות שמע של יירוטי תשדורות רדיו ישראליות

  . תבידיעה ברורה שהיא אוניה אמריקני, וןו במתכ"ליברטי"ו את פשל ישראל תק

 "ליברטי"כי שהאמין , ולדןג' ורג'ג, "ליברטי"קצין המכונה של אמר בראיון , עילל 10בפרק כמתואר  ,למשל

שחלק מזה גרם לכך שסרן בנט הביא מידע מסוים , ייתכן": מטוסים ישראליים הקליטה יירוטי תשדורות של

זהה . ב"של ארה של חיל האוויר D121-ECמטוס 
 )ב" ארהא"צילום ח( של הצי M121-EC-במהותו ל
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 לגבי תכנון התקיפה ומסרתי זאת למישהו במטה אדמירל, הוא אמר שהם הקליטו את המידע. ומסר לי אותו

לא בנט כי ,  יש לציין6."הלוואי שנמצאתי במצב לעשות לעצמי עותק. מרטין למחרת בבוקר ולא יצא מזה דבר

סיפקה אישור  NSA,  בסופו של דבר. לא היה כזה"ליברטי" ןעל סיפואיש זולתו  גם אף וכי, היה לשונאי עברי

ה ספציפית נגד מ משי'יברטיל'ה לא היתל" מאמת כי ,"סיגינטהתקפה על אוספת  ",1981- מ  NSA דוח:מובהק

הכילו מידע על  לא 'ליברטי' על NSA USN-855פקו בידי יחידת וקלטות בעברית שה ...ותתשדורות ישראלי

, 2003 ביולי 2ל הדוח עד שה ז סיווגו של חלק קיימה את NSAאבל  7."ה הישראלית הממשמשת ובאהיפהתק

  8. חופש המידעתל פי תקנ תביעת מחבר ספר זה עהוסר בעקבותסיווג הכאשר 

קיומן גבי קצה חוט ליימס במפורד ' נתן לסופר ג,M121-EC-המטוס הלשונאי העברי הבכיר ב, מרווין נוביקי

 בוצעהפה יתק שהלמדות כי הקלטות מ,מפורשות לבמפורדנוביקי אמר למרות ש. מטוסשנעשו בשל הקלטות 

אחד כולם עד  ו האמינ NSAראשיכי ותה מכוונת ה הייפ שהן הוכיחו כי התקבעקשנותבמפורד טען , בטעות

 והאמינ 'NSA שראשי,  מר במפורדו שלטיעונ: " נאמרNSAניפקה נות שו לעית חריגההודעהב 9.בקביעה זו

וול "טענת במפורד במכתב למערכת  לע נוביקי עצמו הגיב 10." נכונהופשוט אינ' בקביעה זוכולם עד אחד 

נוביקי סיים את מכתבו . פה הישראלית היתה טעות גסהיהתקשות מוכיחות ן כי הקלטי שבו צי,"ורנל'סטריט ג

  11." לציבוריפתחואלא אם כן הקלטות יימצאו וי, כלאוא ל? איך אוכל להוכיח זאת: "הלבשא

 12, תקנת חופש המידע נדחתהיעל פלקבל את הקלטות  1991 יולי 6-  מNSA-מ מחבר ספר זה דרישת

טות ל ק2003 ביולי 2- בו שוחררות תביעה זו בעקב13.יאזורי פדרלית משפט בבלקבלן הגיש תביעה  להלן הואו

 לבית NSA-מסר סודי מאז ר רשוחכן . רוטיםיומי תמליל יגתריחד עם  NSA של M121-ECס ול מטשמע שה

" ,1967 ביוני 8, 'ליברטי'. אס.אס. התקיפה הישראליות על יובעקבות" שכותרו ,1967 ביוני 22הלבן מיום 

- בשפה גלויה בישראליות ורות קול דהפעילות הבאה מבוססת על תש. כללי. 1: "סקה הבאהיבפנפתח ש

 רגעים שלאחרבפעילות זאת עוסקת אך ורק . Z1328- וZ1229 בין 1967 ביוני 8- יורטו ב שם"תג/ג"תא

ל "דאאין שיקופי מו). 5GTR ('ליברטי'. אס.אס.ישראל על יושל רפדו והתקיפה של מטוסי סילון וסירות ט

  ).ת המחברשהדג("  התקיפה ממששלכלשהם 

NSA שחררה אותם ואת הקלטות בעברית ובנוסף הסירה את , לאנגליתםמהתרגומיגם  הסירה את הסיווג 

דוחות אלה מגלים מבוכה כלשהי מצד הטייסים בקשר אמנם ": שציין, 1981- מ  שלהדוחההסיווג מחלק של 

שחילות האוויר והים של ישראל תקפו במתכוון אוניה לול כל הנחה מלמדים על נטייה לשהם , ללאומיות האוניה

  14."ניתשידעו כי היא אמריק

 2005 בספטמבר 19- בשוחרר , על פי תקנת חופש מידענוספת של מחבר ספר זה בה לבקשה ובתג

גם אישר ש, NSAשתירגם את הקלטות במטה  NSA  העברי שליהלשונא, רד היקמן'פה של ריצ-בעלדיווח ה

התמלילים : "ציין) ויליאם גרהרדו( המראיין של היקמן 15.בטעות בוצעהות שהתקיפה למדכי הקלטות מ אוה

, הייתי נוטה לומר... זה נכון: "היקמן השיב." שהישראלים היו מבולבלים בקשר ללאומיות, נוטים להראות

  ."תשהישראלים לא ידעו שתקפו אוניה אמריקני

 תמלילי קלטות של תשדורותיו 1986-  ב חיל האוויר הישראליחרריש 16,"תמז"לבקשת ערוץ טלוויזיה 

התמלילים . התהיהיא והיכן , היתההיא  מי - "ליברטי" בקשר לתמבוכה ניכרלימדו על ש, עת התקיפהשב

 יחד עם תרגומי 2 ומוצגים בנספח 1993-בעברית ותרגומים גולמיים לאנגלית שוחררו למחבר ספר זה ב

  .NSA של M121 -EC-הטוס הקלטות של מ

טענה זו  17.וצרו לאחר מעשהימכיוון ש, כי אין לסמוך על קלטות חיל האוויר הישראלי, בעבר טענו ספקנים

 NSAלפני שחרור קלטות שכן היא הושמעה  ,מהימנות קלטות חיל האוויר הישראליהיתה עלולה לערער את 

, רו קלטות חיל האוויר הישראלי שוחרשכאשר,  יש לזכור. אלה הישראליות המאמתות את נכונות,מקבילותה

  . בבירור ידועNSAקיומן של קלטות עדיין לא היה 

בין מטוסים ,  בין מטוסים והבקרים שלהםם"תג/ג" תאקלטות חיל האוויר הישראלי כוללות תשדורות רדיו

ל כאשר מגד, 1430- בוחלה NSAמטוס  היירוטים של.  ושיחות טלפון קוויות בין בקרי חיל האווירתוטרפדו

היתה שם : שים לב: "815למסוק סופר פרלון  הודיע") טריבון"אות קריאה (חצור הפיקוח בבסיס חיל האוויר 

  ."אתה תנסה לחלץ אותם, אנשים קפצו ממנה למים. אוניית מלחמה שאנחנו תקפנו אותה, אוניה
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ו ממנה אנשים קפצ" "רויאל"דיווח של מוביל מבנה , קודם לכןאחדות דקות , כוללות הישראליות הקלטות

   .ופקודה של הבקרה לשלוח מסוקי חיפוש והצלה למקום" םלמי

האוניה זוהתה עכשיו כאוניה : שים לב ":815אומר למסוק  טריבון את NSAהיירוט של הקליט  1432- ב

זאת אוניית : "כסלולר ומ א רוברטבקרה הישראלית נשמע בקלטת, 1434- ב, כך-שתי דקות אחר ."מצרית

עם כלי ] עין[יש לי קשר " :"טריבון" את 815מסוק מעדכן  ,NSAקלטות של לפי ה, 1459 - ב." תאספקה מצרי

 מייל 12עכשיו איזה הוא נמצא  "ותות הישראליט בקלט"משל ל שמעוןהבקראמר  1501- ב ".12שיט שעה 

  " . למטהקשר עין עם האוניה. ממנו

אין ":  קלטות חיל האוויר1510-ב ."לא אנשיםזה , זה סירות, זה לא אנשים, שלילי ":NSAבקלטת  1506- ב

מבקש  NSAבקלטות , 1512- ב,  ביותרפסקניתבצורה ה, ולבסוף"  .אנשיםרואים לא והוא רואה סירות . אנשים

דגל , כסלו", 1512- במציינות  ותוהקלטות הישראלי, "?האם זיהית בברור דגל אמריקאי ":815מסוק מ "טריבון"

  ."אוניהאמריקאי על ה

ה כי אותם אירועים מתוארים בשתי מערכות הקלטה באותו בהירחיל האוויר משל  וNSAה של קלטות בחינ

לא וזאת , סטיות זעירות של כמה דקות בין קטעים אחרים של הקלטותקל נניתן להסביר ב. ת זמןרביקבזמן או 

זמנים הטבעי של פיגור הבשל  גם א אל,מים שונים מעברית לאנגליתושעונים שונים ותרגכתוצאה של רק 

  .ת למעלה או למטהר בשרשרת הפיקוד הישראליבמועהמידע ה

 .ישראליותחיל האוויר מאששת את דיוקן של הקלטות השל  וNSAהשוואה מדוקדקת וקפדנית של קלטות 

אמינות לא מקבלים את אם .  שנה לאחר התקיפה35 עד NSA לא ידעו על קיום קלטות יםישראלי פקידים

, NSAקלטות שבהיחידה העדות המוקלטת נותרת רק , ת ומתעלמים מקלטות חיל האוויר הישראליותהקלטו

מבלי להתייחס ,  סיכמהNSA.  דקות לאחר תום התקיפה44-כ, 1512-נות כי הדגל האמריקני זוהה רק בימציה

אלא גם מנוהלי תקשורת מוטעים ישראליים שיקולים כי האסון נבע לא רק מ ,כלל לקלטות הישראליות

ון אוניה ו כל תזה שחילות האוויר והים של ישראל תקפו במתכלפסולנטו " NSA קלטות 18.לקוייםיקניים אמר

   19.ניתשידעו כאמריק

אף אחת מההתקשרויות בין המטוסים : " ציין1967 יוני 13- מהביון המרכזיתסוכנות מזכר מודיעין של 

אין גדל הפיקוח בחצור טייסי המסוקים ומהשיחות שיורטו בין מתוך אבל , נה זמינהיהתוקפים והטרפדות א

- מCIA מזכר 20." או במהלכההיפב לפני התק" כאוניה של ארה'ליברטי' יהויזבהישראלים כשלו  ש,ספק כמעט

אשר ברור גם שכו ,'ליברטי'שהספינה שהם תוקפים אינה חשבו ככל הנראה הישראלים : " ציין1967 ביוני 21

 חזרה על עמדתה הרשמית CIA 21."ה עוינתיו שהאוננטייסים האמיהתרחשה התקיפה הראשונית הבקרים וה

 לא בוצעה בזדון כלפי ארצות 'ליברטי'. אס.אס. על יותהתקיפה הישראלי שעדיין הוא שיפוטנומיטב : "1978- ב

  22."טעותפרי הברית והיתה 

שהוגש  1967וני  בי13-מ") טריין"קוד ( "סודי ביותר"סיכמה במזכר ) DIA (הגנה של משרד הביוןסוכנות ה

הישראלים ביצעו תקיפה יזומה כי ללא ספק עשוי להוכיח ש אין כל מידע זמין: "ר ראשי המטות המשולבים"ליו

נוסף בקשר לנושא ) COMINT -קומינט  (ורתקשתת כי מודיעין נ מעדכNSA"וכי " ,תעל אוניה ידועה כאמריקני

 ,1967 ביוני 28- ב."  מצריתותוקף האמין שמטרת שהכוח המלמדותמירב העדויות , ייםתבינ. ה זמיןהיזה י

 תקרית שהתקבל לגבימידע נוסף : "DIA הדיווח ,ר ראשי המטות המשולבים"בנספח סודי ביותר למזכר ליו

הישראלים ביצעו תקיפה  ראות כיאינן מראיות אלה  ...עים הכרוכים בתקיפהו האיררצף את יר מבה'ליברטי'

 בין בקרת הקרקע תרו של יירוט התקש,NSAתרגום וניתוח של ... יתניזומה על אוניה ידועה כאמריק

 של 3- ו2 עמודיםנוטים לאשר את הניתוח המוצג ב...  לאחר התקיפה'ליברטי'ליד שטסו הישראלית והמסוקים 

  23."המזכר הראשוני

ות דוח של עבאמצ, לשר ההגנה ולשר החוץ, רק קליפורד לנשיאאוח קלודי, NSAלאחר בחינת קלטות 

 כי הכוח התוקף הישראלי האמין בתחילה מכריע העדויות סך: "למודיעין חוץשל הנשיא המועצה המייעצת 

 אינו משקף שהפיקוד הישראלי העליון ביצע התקפה יזומה על אוניה כההמידע הזמין עד ....  מצריתושמטרת

   24."תאמריקניכידועה 

ב בראשות אדמירל " החקירה של צי ארהועדתסיכמה , NSAגישה כלשהי לקלטות   וללא,יבאורח עצמא

 היתה למעשה מקרה 'ליברטי' כי ההתקפה על קביעההמידע הזמין מצטרף לכל : "1967 ביוני 18- אייזק קיד ב
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, ון מקקיין' אדמירל ג25."ת אוניה אמריקנידפה כוונה נגיאין כל אינדיקציות זמינות שהתק... של טעות בזיהוי

אישר ביוני  - NSA שגם לו לא היתה גישה לקלטות – פהוב באיר" של ארהד העליון של הכוחות הימייםקהמפ

ות למסקנה כוללת יכההערות לעיל של הרשות המכנסת מול: "ציינו כירל קיד בי את מסקנות אדמ1967

  26."תה טעותיהאכן ה פשהתקי

. יןיק מאמת את המסקנות העצמאיות של האדמירלים קיד ומק שנה40- לאחר קרוב ל NSAשחרור קלטות 

 מאשרות את העמדה NSAאבל קלטות ,  עד היוםממשיכים לזרום בשטףעשרות סיפורי קונספירציה סותרים 

  . התקיפה היתה מקרה מצער של טעות בזיהוי:הרשמית של ארצות הברית
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