
  

  

  הבדויההצוללת  :שוריא – 17פרק 

  

  
 2-  בתזכיר מ5412.1 על הקמת קבוצה מיוחדת NSC 5412/1מזכר הורתה ב) NSC(המועצה לביטחון לאומי 

ועדה ו ל5412שמה של קבוצה מיוחדת שונה " 303. תזכיר פעולה של ביטחון לאומי מס" שכותרתו 1964ביוני 

  :נאמר 1967 באפריל 10- מ גוף זה של" לעיניך בלבד"סודי מסמך מודפס ב 303.2

  

  1967 באפריל 10

  ר לרשומותיכזת

  1967 באפריל 7- ב303פרוטוקול ישיבת ועדה : הנושא

  השגריר קוהלר מר ואנס ואדמירל טיילור, מר רוסטאו: נוכחים

.1סטיקלי נכח בשביל פריט . גנרל רלף ד
3

  

.2ביל פריט שויליאם ברו נכח בומר 
4

  

  הצעת משרד ההגנה. 1

לאחר  .FRONTLET 615המכונה דרך את הוועדה על מיזם סודי של משרד ההגנה יסטיקלי ת. ף דלרל רגנ

אושרה , הנוכחיתהמשימה  הדרישות והערכה של דחיפות ילוייטות אלטרנטיביות למש שבחנו ,מספר שאלות

.עדהוהו ההצעה על ידי ראשי
5

  

  ]בכתב יד [ם"צוללת בתוך מימי רע

  

 הטקסט של ההצעה" .הצעת משרד ההגנה", 1רק פריט אבל מופיע בו , 2-  ו1 התזכיר מתייחס לפריטים

לא ידוע מי כתב מילים ". ם'צוללת בתוך מימי רע" ביד המילים בונכת, ליכמצוין לע, ולרוחב העמוד, הוקף בקו

  .נוספות אלה ומתי

ר בחשאי צוללת למים י להחד1967 באפריל 10-  היה אישור מFRONTLET 615-בהנחה ש

ה ומ קיבלה פקודות לנוע ממק"ליברטי" יום לפני ש44 ניתן זה ראישו, )מצרים( ם"ריטוריאליים של רעהט

 יום לפני התקיפה 59-  יום לפני תחילת מלחמת ששת הימים ו56, אן בחוף השנהב למזרח הים התיכון'באבידג

צוללת בתוך מימי "לים ת הצוללת מסתמכים על המייהמאמינים בקונספירצי, אף אל פי כן. 1967 ביוני 8- ב

 וכי ,צילמה את התקיפההיא גם  אלא ש,ת צוללת אמריקנינמצאה שם שזו בלבדלא שחה לכך ככהו" ם'רע

  .צילומים אלה מוכיחים שהתקיפה היתה מכוונת

שטען כי צוללת אמריקנית , יימס אנס'ידי גהראשון בהם סופר על  .סיפוריםכמה נתרקמו ך השנים הלבמ

  :כלהלן, התקיפה  בשעת"ליברטי"ת פריסקופ מ בטווח תצפיהנמצא

  

- גלים"ליברטי"ראו מטוסי סילון תוקפים את ,  במהירות פריסקופ מעל פני המיםהעלתהש, אנשי צוללת אמריקנית

 ורהם לא יכלו לעזור לנו ולא יכלו לשב. ר את נוכחותםיפקודות מפורשות מנעו כל פעולה שהיתה עלולה להסג. גלים

 את סריטההפעיל מצלמת פריסקופ שה, מתוסכל וכועס, מפקד הצוללת. כדי לקרוא לעזרהאת דממת הרדיו 

.הוא לא יכול לעשות יותר מזה. "ליברטי"ה של ומהטרא
1
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 אותו באימפולסיביות רפסיש, הצוללת  צוותאישסיפור זה הגיע אלי בראשונה מ]  של אנס1הערת שוליים [

הסביר את הסימנים זה שדיווח , דומה. שבועות אחרי התקיפהסמות כמה טבקפטריה בבית החולים הימי בפור

מאז .  באוניה ביום התקיפהרווחו ש,ם על תצפיות של פריסקופיםיבנוסף לדיווח, ראיתי על המפה במרכז התיאוםש

 אדם שוםאם כי , "ליברטי"ליד  צוללת פעלההכי  , לדעת את הסיפורו יכלםמעמדתוקף בש, יםשנ א3אישרו , התקיפה

. לא אישר את הדיווח שנלקחו תצלומיםאמין
6

  

  

בסוף לחשוף את לצילומי פריסקופ עשויים : 'ליברטי'. אס.אס.יו"רסם אנס מאמר שכותרתו יפ 1997- ב

לא הסכים ש, הצוללתאיש צוות בכיר יחסית של "בהתבססו על , "ק'אמברג" שבו זיהה את הצוללת כ7",האמת

כי , באמצעות עדות שמיעה מצד שלישיאנס טען ." שלישילמסור את שמו או לדבר איתנו מלבד דרך צד 

, "טרוטה". אס.סא.וכי האחרות היו יו, הזצוללות שפעלו בגזרת רצועת ע 5-רק אחת מ  היתה"ק'אמברג"

  .וצוללת איטלקית, צוללת צרפתית, "רקווין". אס.אס.יו

 "טרוטה", SSBN(8 619 ("קסון'אנדרו ג", )SS 522 ("ק'אמברג" שהצוללת היתה קובעיםסיפורים שונים 

)421 SS(,9 ויןורק" או") 451 SS.(10היא מה , ב אכן נמצאה באזור בזמן התקיפה" בהנחה שצוללת של ארה

 אוניה הידועה נגד ן מכווצעד האם התקיפה היתה תשובה לשאלהבכך ם ותרוליכלה לשמוע או לראות 

 אנשי צוות 4הוא מצטט ." מה שקרה יחוכם להימהצוללת יכולשבוצעו מים וציל: "אנס כתב? תכאמריקני

 11."ליברטי"" כמעט מתחת"או " קרובה מאוד" היתה "ק'אמברג"ו שטענ, כביכול,  שכולם,של צוללתאלמונים 

כמעט "ן מראה נשקף יזה מיא, אם צולמו תמונות."  אלה לא היה בטוח שצולמו תמונות4- איש מ: "הוא גם אמר

  ?ן הןכהי, צוללתשל מואם יש ראיות כאלה " ?'ליברטי'מתחת 

ם אחד יכול להשקיף דרך דם ימים רק אתבאו. 1967  התקדמה מאוד מאזבימינוימית - הטכנולוגיה התת

היתה יכולת מוגבלת .  שדה ראיה מוגבל מאוד של פני המים או פיסת שמיםשהעניק, הפריסקופ של הצוללת

 דרך הפריסקופ לרעשים על פני בלהקשילא היתה יכולת כלשהי . פודרך הפריסק) לי סרטווא(לצלם תמונות 

 ליירט הלפני הים אנטנה שהיתה עשוי יתכן שהצוללת יכלה לפרוש מעל.  או ליירט תקשורת רדיו,הים

איך  הצוללת לא הסבירו מיתוסמספרי  אבל 12,מצומצם ביותר וקבועק חג במר"ם או תא"תשדורות רדיו תג

טייסים דיברו שבהם  13,הרביםהאפשריים  הערוצים ךם מתו טקטי מסויץ במים להאזין לערוהצוללת שקועיכלה 

זאת . ני היםפגובה מ לטווח קליטה כלשהי עברק מרחשנמצאו ה, וירייםו האישראליים בעברית עם הבקרים

עיל את פלת לא היה מלקד צופמשום  , וליד נקודת התקיפהשערי- בסביבת אלהרדוד עומק המים ב, ועוד

  14.יםמטר 60- ומק של כע על נתוניםת ו כוללתרשומות ועדת החקירה; ספינתו

  : ביוני מציינים8- יומניהן ל?  שכביכול היו שם, השונותתמה באשר לצוללו

  

  "מבצעים מיוחדים"נקודה   "ק'אמברג"

  15י מבצעים מיוחדיםנ ביו1-8  

  16"מבצעים מיוחדים" ביוני 1-13  "קסון'אנדרו ג"

  מיקום בנמל  "טרוטה"

  AD(17-31 ("טיידווטר". אס.אס.אל לדופן ימין של יו בדופן שמרתוקה/קשורה  

   בנמל– 1967 ביוני 8  "רקווין"

  18.כרתים,  במעגן במפרץ סודה7' רתוקה למצוף מס/קשורה  

  

 בידי המספר הגדול "המסתוריןצוללת " בכך שזוהתה כהיחדתי נמצאה בים התיכון וה"ק'אמברג" שמאחר

שפיקד , הובל.  אוגוסטין אים"אלעם התקשר מחבר ספר זה , וללתצקונספירציות הת י תיאוריחסידיביותר של 

מוזכר ה ,"ק'אמברג"מזוהה של -  הלאימאיאשש את הטענה של הושאל האם יוכל ל, 1967 ביוני 8- ה ביעל

  19:באתצהיר האת המסר   הובלם"אל.  בספרו של אנס64בעמוד 
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  :ידהע, לאחר שהושבע כחוק, )'דימ(ב "צי ארה, הובל. אוגוסטין אי

  .מגיש התצהיר מוסר תצהיר זה בהסתמכו על ידע אישי .1

 שפעלה בים ,)SS-522 ("ק'אמברג". אס.אס. ושירת כמפקד יוב" הוא היה בשרות פעיל בצי ארה1967ביוני  .2

 .)8 צוללת שייטתמפקד  (69CTF מאת Z061140 67יוני הוראה שקיבל בהתיכון בהתאם ל

 הותקפה בידי כוחות "ליברטי"אס .אס.כאשר יו, 1967 ביוני 8-הוא מודע לתקרית שהתרחשה אחר הצהריים ב .3

 .E 33-25 ,N 31-23לערך בנקודה , עריש ישראליים ליד חוף סיני מול אל

מה ומיקמ או "ליברטי". אס.אס.מיול  מיי100בטווח ) SS 522 ("ק'אמברג". אס.אס.יולא נמצאה  1967 ביוני 8-ב .4

 .E 33-25 ,N 31-23 שוערהמ

  

  ? אחרתניתהייתכן שזאת היתה צוללת אמריק,  לא נמצאה שם"ק'אמברג",  הובלם"לאכדברי , אם

הוא . וק גרשם בייןי מרמדאדמירל- תתיקודפב, 8 צוללת שייטת במסגרתת ואמריקניהת וצוללה ו פעל1967- ב

  :צייןבו  ש,הירמסר תצ

  

  :העיד,  לאחר שהושבע כחוק,)'דימ(ב "צי ארה, ביין. וק גימרמד

  .מוסר תצהיר זה בהסתמכו על ידע אישימגיש התצהיר  .5

קד על כל צוללות יבמסגרת זאת פ ו,8ת ומפקד שייטת צוללכב " הוא היה בשרות פעיל בצי ארה1967ביוני  .6

 .ב שפעלו בים התיכון"ארה

 בידי כוחות "ליברטי"אס .אס.יוהותקפה כאשר , 1967 ביוני 8-שה אחר הצהריים ברחהוא מודע לתקרית שהת .7

 .E 33-25 ,N 31-23 לערךבנקודה , עריש  חוף סיני מול אלישראליים ליד

 ביוני 8- ב "ליברטי"בות ישל צוללת כלשהי של ארצות הברית בסבכלשהי ה מלא היתה משי, למיטב זכרונו .8

1967.
20  

  

היסטוריה  ביין אדמירל- תת מסר, מומחבר ספר זה קשר עשיצר שנים רבות לפני , 1998 באוגוסט 26- ב

). ריה ומורשת של הציוסטיכיום פיקוד ה (ב"צי ארהיה של רויד וינלקר במרכז ההיסטוור דיי"פה לד-בעלש

  : עינייםי מאיר, של תרשומת דבריו75-74בעמודים המובאים , דבריו

  

 םותר בכל הייעי השלם בצסימון המבה היה לוח 8ת ולשייטת צולל . הישראלים הותקפה בידי"ליברטי"זה היה בזמן ש

זה היה .  היינו חייבים ליידע את צוללות הטילים על כל תנועות הספנותשהרי, הצי השישימפקד של זה לרבות , התיכון

 ו וידענ"ליברטי"נמצאת ידענו היכן . הצי השישי ביל מרטין היה אז מפקד אדמירל-תתאני חושב ש. לאחר שאליס עזב

, אדמירל מרטין, אדמירל גריפין .נות את לוח הסימון שלו צוללות לרא8ת טכך שכולם באו למפקדת שיי. מה היתה

  שאותו מסך גדול,זאת היתה מין הפתעה בשבילי. קרה להבין מה וסיהכל נ ,מהצי השישישונים אנשי מבצעים ו

ו להציג ולנכי לפני שיכ,  לנו בעיותגם גרםזה .  שבו הוצג הכל,ד בים התיכוןיחיהיה המקום ה...  חדר זהו של קירדלושג

  .שלנו מבצעית ה המדיניות אתחשוףעל מנת לא ל צוללות הטילים םלהסיר את סימוני מיקואת הלוח היה עלינו 

נהלות הישראלים תלא חסיד גדול של ה אני. היא לא היתה מכוונת.  היתה טעות"ליברטי"תקיפת  תמיד אאמין כי

 "ליברטי"ה שקרה עם אבל מ, אמינים בשיתוף הפעולה הבינלאומי שלהם-בתוך עצמם ולאשקועים הם יותר מדי ; היום

.ה בזמן החלפת משמרות של מפקד מבצעיתהיה טעות שנעש
21  

  

  :וק בייןימרמד) 'דימ (אדמירל-תתכתב , 2003 בינואר 13-במכתב למחבר ספר זה מ
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זאת . "ליברטי"מעט אחרי תקרית , 1967 בים התיכון במשך שנתיים שהסתיימו ביולי 8 תהייתי מפקד שייטת צוללו

 והצוללות באות בתחום תנועותהמדיניות המבצעית .  באזור)SSBNכ כונו "אח(שת צוללות פולאריס היתה תחילת פרי

ות ע מאומה על תנולחשוףמבלי , ותר כל מה שאפשר על תנועת אוניות אחדווח להןים מוגבל יחסית היתה ל-שטח

כתוצאה .  בים התיכוןיוטם שמהלךהתגלות בהימנע ככל שניתן ממפקדי הצוללות ליכלו  זו ךבדרבאופן זה . הצוללות

 לוח .האמריקני השלם ביותר לפעילויות ימיות באזור עיצלוח הסימון המבאת  8מפקדת שייטת צוללות ניהלה מכך 

היתה וסימנו אותה על היא  ידענו מה ."ליברטי"היינו מעודכנים בתנועות . ים מטר4  על5- כ, הסימון כיסה קיר שלם

  .יוחדלוח הסימון שלנו בסימון מ

  

 – "הסוכנות לביטחון לאומי ' יי קריסטול נ'ג .א" – 2003 בינואר 21-מ מידעה חופש תבתביעה על פי תקנ

 על פי התקנה NSA-לספציפית התובע הגיש בקשה .  פריטים ספציפיים3מצוינים  של התלונה 2סקה יפב

גישה קבל ה לתהי בקשת התובע .A מצורף כמוצג ושהעתק, 2001 אפריל 26-לחופש מידע במכתב מ

- יורטו בשאו   שנעשו,רדיו גלויותתשדורות  תיעוד אלקטרוני או כתוב של מעקב אחרילאו , הקלטותל, לקלטות

.  במזרח הים התיכוןםפעילותמשך  בEC-121ומטוס  ,"ק'אמברג". אס.אס.יו, "ליברטי". אס.אס. ביוני בידי יו8

של שיטות העבודה של או  שנעשה בו שימוש דוג הציוביחס לס  כי התובע לא ביקש חשיפת מידע,חשוב לציין

דורות שכבר שוי וסקירה של תהבקשות התובע הוגבלו אך ורק לזי, האדרב. ותעדותהתשדורות המיצירת 

 פטור הן מתאף אחשאין ל –ן של תשדורות אלה ממציגים את קיוהחומרים לאו /נחשפו לציבור ברדיו גלוי ו

  22.מחשיפה

 ביולי 3- ביטחון לאומי בלסוכנות המטעם  שהוגש בידי פרקליט ארצות הברית , לתלונת התובעתשובהה

)  סיכומים של תרגומים אלהלרבות(ההקלטות והתרגומים לאנגלית האמיתיים " שחרור של ה אישר,2003

  : ציינה בתגובה לשתי הבקשות האחרות,"'ליברטי'המתייחסים לתקרית 

  

ן שאליהן הדורות כלשש ת1967 ביוני 8-הקליטה ב או, קיבלה, א איתרה ל"ליברטי". אס.אס. מודה כי יותבעהנ. 21

  .מתייחס התובע

 על מעקב של תשדורות קול , אלקטרוני או כתוב,או תיעוד אחר, הקלטות, ותט אין קלNSA- מודה כי לתבע הנ25

. אס.אס.ו ונאספו בידי יZ1300- וZ1100 בין 1967 ביוני 8- שנעשו או יורטו בהג או תדר גבו"תא/ם"תג

."ק'אמברג"
23  

  

גוף מספר ,  כי היתה צוללת סובייטית,סיפורהתפרסם ? ל צוללת סובייטיתהיה ש כי הפריסקופ ,האם ייתכן

172-K ) מסוגII ECHOשתואר , רקשין' מחבר הסיפור הוא ניקולאי צ24.במזרח הים התיכון, )ו" לפי סיווג נאט

 ניקולאי )'מיל (אדמירל-תת המאמר הוא ראיון עם תוכן. משנה בצי הסובייטי ומחבר בנושאים ימיים- כאלוף

 אזור הפעולה העיקרי ו שהי,ליד חופי סוריה"קם את צוללתו ימהבהיר כי ו, שתואר כמפקד הצוללת, ששקוב

 ששקוב לא יכלה ם"אל שהצוללת של ומכאן, "ליברטי" מייל מאתר תקרית 200כמעט במרחק של  –" שלי

- 172אבל למעשה רק , מימי סובייטי שלם- תתערךחיפשו אחר מ" םכי האמריקני ,הוא המשיך וציין. להיות שם

Kשלי היתה שם ".  

נמצא ליד חופי סוריה וקרוב במידה מסוכנת כי הוא אמר . סיפורו של ששקוב מעלה יותר שאלות מתשובות

ות מטוסים שאת כולן תיאר כנושא, "אנטרפרייז" ו"פורסטל", "אמריקה" – נושאות מטוסים אמריקניות 3-ל

היו בים של הצי השישי  "סרטוגה" ו"אמריקה"נושאות המטוסים  רק 1967ביוני , ברדלאמיתו של  25.גרעיניות

ששקוב ייתכן שאפשר לסלוח ל". חופי סוריה" מייל ממערב ל600 ד ע500במרחק ונמצאו , התיכון באותו זמן

הוא תיאר , מכל מקום. הונעו בדלק גרעיני לא "סרטוגה" ו"אמריקה" אם כי, "גרעיניות"על שסבר כי הנושאות 

"  הירושימות מינימום8" עם הלהשמיד כדי לישראל) P) 12-N-SS-6 טילים גרעיניים 8את משימתו כשיגור 

את ישראל  אכן תקפה 1967 ביוני 10- ב." סוריה הידידותית"במקרה של מתקפה אמריקנית או ישראלית על 

  . טילים גרעיניים על ישראל8 כי ששקוב לא ירה אבל ברור, וריה וכבשה את רמת הגולןס
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 כמעט שנה לאחר מלחמת 26",1968ערב או במשך פסח "ו שים התרחעשהאירו, עודרקשין כתב 'צ המחבר

ך ביותר על כסמסוהאזור ה "1967-68- ציין כי בהוא ? 1973רקשין זכר אירוע ממלחמת 'הייתכן כי צ. 1967

  27."ישראלי- זירת העימות הערבי,מזרח הים התיכון, אזהיה כדור הארץ 

צוללת סובייטית בטווח עין על הימצאות  מספק ראיות אינו של ששלוב וסיפורשיש לומר ,  הראויכל הכבודב

כלומר שלא , על דרך השלילהדברים  להוכיח, אם לא בלתי אפשרי, קשה. 1967 ביוני 8- ב"ליברטי"של 

וחובת , חובת ההוכחה כי צוללת אכן נמצאה שםש,  לגרוסלפיכך ראוי.  כלשהי באזורת צוללת אמריקנינמצאה

 השנים האחרונות 40-שב,  היא על מציג טענה זו–יירוטים , סרטים, תמונות,  קלטות–" ראיות"המצאת ה

ר בן יא תזכיהעד היום תיעודית האמינה היחידה בנושא זה היה יפיסת הרא.  בסיפורי שמועותהועלתה רק

לא  1967 ביוני 8- ב כי ,תוכל הראיות הזמינות קובע. ח משהוכיחוק מאוד מלהורה, 303עמוד אחד של ועדה 

  ."ליברטי"ה על פיתקהת הי בסביבש צוללת כלפעלה
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