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אחד החשובים בהם הוא שמפקדים . לקחים חשובים רבים להפיק צריך ואפשר "ליברטי"מן הסיפור הטרגי של 

 תקבע את טיבף במבצע צבאי תתמשסביר שרמת התדריך שיקבל . ם עושים ומדוע הבשטח צריכים לדעת מה

היה  "ליברטי"לא כל ימאי על  .תנסיבו או בבמצבשינויים ו אירועים בלתי צפוייםלאור שיפעיל דעת השיקול 

 על מטרת יך מקיףתדרקבל לצריך  אין ספק כי מפקד האוניה היה לאב, ת את פרטי משימתהעצריך לד

. ישאר בנתיב הסכנהסיבה לה "ליברטי"נותרה ללא ,  על מטרת המשימההשפיעומאחר שהאירועים . ומשימת

 ברור כי. ה ממקום של סכנה פוטנציאליתת אורחיקהיה משייתכן , ומתל מקגונגל על מטרת משי"אילו ידע סא

קול דעת יעיל שפאישרו את סמכותו להשראשי המטות המשולבים ואין ספק , מובנית לכךהיתה לו סמכות 

הנחיה  כאזור פעולה שנקבעהתייחס ל,  הים התיכוןחלאור מצב נוכחי מזר. 1: " ביוני7-מכוח פקודות ששוגרו ב

  1." להשתנות בהתאם לתנאים המקומייםעשויש ,בלבד

או  ,עוייניםאו ים בידי כוחות ידידותיים טתוך אזורים הנשללמשלוח יחידות צבאיות שלא חומשו כיאות 

הכרחי לאסוף   אושקולכיום אין זה . הוא עניין מסוכן לכל הפחות, כשמלחמה רבתי מתחוללת, בקרבתם

נים הם דרך י כי לוויNSA-התחוור ל, נולוגיה לוויינית מודרניתטכ של יתוחהפעם . ך זורמודיעין אלקטרוני בד

  . תוכננו לאסוףיה תול שליברטי ואחי"סוף המודאיאלהרבה יותר בטוחה ולה ייע

. אס.אס. יו–ל נוספת "ב אוניית מודא"צי ארהאיבד , "ליברטי"פחות משנה לאחר אסון , 1968 בינואר 23- ב

המצמררת התייחסות ה מתנוססת "פואבלו"רמבריסטר על פרשת ור אבטר  ספרו שלכתכרי על. "פואבלו"

 זיקה קרבית שולחת אוניית מודיעין לא  בעלתוקרטיה ימיתרבי: "עצמה-על- היסטוריה החוזרת לע הבאה

בדן וא, "ליברטי" בעקבות אסון 2".משימה מבולבלת במים מסוכניםל , בפיקוד קצין שלא תודרך כיאות,הולמת

 באפריל 15-אה הצפונית מעל ים יפן ביבידי קורב "של צי ארה EC-121מטוס סיור לת והפ בים יפן "לובפוא"

בדן וללא א, יניםיבידי לוו -טובים יותר ואף  -אותם נתונים נאספו  מאז .ל משרות"הוצאו אוניות המודא, 1969

  3.חיי אדם

הטעיית .  לבימת וגילועדיפים א, מדיניות לאומיתכל הכרוך בב. חשוב עוד יותר, שאינו חדש, לקח נוסף

הסתרת ו) 1969 באפריל 14- משרד ההגנה האמריקני בעשהכפי ש(הודעות שקריות לעיתונות בהציבור 

) "ליברטי"ת  תקרילגביכפי שעשו ארצות הברית וישראל במשך עשר שנים (כמסווגות מכוח הגדרתן העובדות 

שהיו עלולות , "ליברטי" אסון בפרשתטות העובדות הפשו. בדים תיאוריות קונספירציה וסיפורי תדלקתרק מ

המעניין שנעו בין  הסברי קונספירציה  של ספרות ענפהינתיים צמחהוב , נותרו מסווגות,להביך גורמים שונים

תדמית ארצות הברית ,  זאת ועוד. ממדיניות מניעת מידעתועלת של ממש כל וממשלות לא הפיקה. ביזאריל

  . במלואה אחר כך האמתחשיפת-  שבאיית והכשל ההודעה השקרית הראשונעקבניזוקה 

, "סטארק"לפרשת  אמריקנים מקבילה 34  ועלתה בחייויןז רקע של מאבק מ שאירעה על,"ליברטי" פרשת

 מעל צפון 1994 באפריל 14- הוק ב- הבלקתתקרילו 4הרוגים 44 עם, "מאיאגואס" תקריתל; 37 נהרגו השב

כולן הושלמו אלה ות של תקריות רהחקי, "ליברטי"רה של שלא כבמקאולם . איש 22בה נהרגו ש, קאעיר

תקרית כפי שאירע ל ךמתמששום כך לא דבקה בהן הילה של מסתורין שמ, ייתכןו ,במהירות ובשקיפות

הן  ע אחרי האירושה הגדול ביותר שנע שהמישגהייתכן. מוה כלוהטתפוליטית פרשה לא נעשו ל והן "ליברטי"

חקירותיהן מימצאי  תוכן ה שלר ומהית פומבייפהחשמישראל היה ההימנעות הן בידי בידי ארצות הברית ו

  . במשך זמן כה רבהרבות מיותשהר

יחסי החוץ של " של 19חרור כרך שו, 2007 ביוני 6-ב ו2004 י ביול2- בNSA המידע בידי בעקבות שחרור

סיפורים האבל , זמיןהו עוידהי כל המידע המשמעות ו שלסיווגלמעשה  בוטל,  בידי משרד החוץ"ארצות הברית

קל לקרוא מכתב .  שנים10 התחלתי של ןיתרובזכו  תיאוריות קונספירציה חסידיתיאוריות של הספקנים והו
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חקירות הלמערכת עיתון או מאמר בכתב עת ולגבש דעה מבלי לבחון ביסודיות את הפרטים הרבים של 

 מניעים קונספירציההתיאוריות מחסידי ם ירבל, יל לעאמורכ, בנוסף. נושאעל היותר אור רב הרשמיות ששפכו 

גורם הישראלי ה . לאמתמחויבותשלא לדבר על , עולים בקנה אחד עם העובדות כהווייתןשלא תמיד , משלהם

 את יחסי הוקיע ערביות יש סיבות משלהן למדינותלארגונים מוסלמיים ול שהרי,  משלומשחק כאן תפקיד

ת או מעוותים ו את העובדמסנניםהם .  הסוגיהחקירתלפני  עוד האת התשובהם יודעים . ישראל-ארצות הברית

  .טענתםמקעקעות או מבטלות את המסקנתם שנקבעה מראש תוך התעלמות מהעובדות לצורך אישוש תן וא

אוניה של צי  ןווביודעין ובמתכתקפו  האם הישראלים : לשאלהתשובהלמציאת חיפוש מסע  כ החלה זרחקמ

אשוני החל בחיפוש אחר רהמאמץ ה. קבע מראש את התשובה לפני תחילת מחקרולא  זה מחבר ספר? ב"ארה

נשיא ועדת , אדמירל אייזק קידמחבר ספר זה את כאשר שאל . חיפוש זה העלה חרס". האקדח המעשן"

לא מצאנו אפילו אקדח  ":השיב,  כלשהם"םעשנימאקדחים "ה רהאם מצאה החקי, ב"החקירה של צי ארה

  ."מים

 את ממצאי החקירות הרשמיות של גמרימאמת ל,  שנה27שנמשך ,  המחקרי של מחבר ספר זההמאמץ

דות ברורות בהעו.  תוכניות הטלוויזיה שנעשו בנושאמרביתוהוא הדין במסקנות ,  ומסקנותיהןב וישראל"ארה

קיבלה א הי, אן בחוף השנהב'בנמל אבידג "ליברטי" עגנהכאשר , 1967 במאי 24-ב: מסתכמות כלהלןו, עתה

ליברטי הפליגה מיד .  הטובה ביותר לנקודה בים התיכון ליד פורט סעיד במצריםהפקודות לנוע במהירות

תיקונים חפוזים והעלתה על סיפונה כמה שם עברה  ;67, ביוני 12-  ב, ספרד,ב ברוטה" לבסיס צי ארהגיעהוה

מרוטה לנקודת סיור היא הפליגה  1967 ביוני 2- ב. האוניה  שלNSAעבודה במדור ללשונאי רוסית וערבית 

ה הקרובה דנקוהנמצאה , 1967שנקבע לפני שהחלה מלחמת , בסיורה. סיני מול חוף חצי האילה ה תוקצשה

  .5.ג"תא/ם" מעבר לטווח האזנה בתג)םשלפני מלחמת ששת הימי(גבול ישראל  לא "ליברטי"ביותר של 

ארצות הברית , ראשית.  אירועים משמעותיים3חשו רתה, עושה דרכה לאזור הסיור שלה "ליברטי" בעוד

 מטוסים כלשהם בתחום ת לה מטוסים ונושאואין  כי,ם" ביוני במועצת הביטחון של האו6-עה בפומבי ביהוד

אותו יום נמצאה .  בלבדמה ליונהה נכות הישכן, מת מחוכהודעהה ת היו ז6.מאות מייל ממצרים או מישראל

   ."אלפא"דה נקומ  הפלגהימי 2ק חמרב "ליברטי"

הסוכנות קבעה  ,בעיצומה של הלחימה,  ביוני7- ב,  ושלישית, ביוני5- ב0745-  החלה ב1967מלחמת , שנית

, בלב אזור לחימה עיקרי, מחוף סינימייל  14א צ להימ"ליברטי"ב שאין זה בטוח ל" של ארהלביטחון לאומי

 5נשלחו לבסוף ש למרות 7.רי שלהורה לה לא להתקרב לנתיב הסיור המקושיוביקשה כי יישלח לה מסר 

כמה מהם . לפני התקיפות האוויריות והימיות הישראליות "ליברטי"ע אל יגאחד מהם הלא אף , מסרים כאלה

  .  כלללא הגיעו אליה

, ם ובאוניה אפורה באופקה בהתפוצצויות סביב עמדותיעריש ל באל" צהנו כוחות הבחי1967 ביוני 8- ב

שהם  בטעותכוחותיו  והסיק, ל שלט באוויר ובקרקע"מאחר שצה. מהחת מליוניאמדובר בכי  נכונה והניחו

  .ל בתל אביב"מופגזים מהים והעבירו את העניין לחיל הים דרך מפקדת צה

יטול חלק שנלהב ל, מלבד חיל היםהישגים עיקריים ל "שיגו כל זרועות צההעד ליום הרביעי של המלחמה 

בתל ל "מפקדות הזרועות האחרות של צהמבודדת פיזית מ,  בחיפהמפקדת חיל הים היתה. בפעילות קרבית

הונח שהאוניה , ראשית. שגויות ותכמה הנחהונחו , עריש מופגזת מהים כשנאמר לחיל הים כי אל. אביב

 יכולת ות בעלות של אוניים אחרים סוגיםערביה הים ותחילל ו לא הישכן, עריש היא משחתת מפגיזה את אלה

בדרך כלל זו  שכן,  קשר30לה לשוט במהירות ו יכשהאוניה המפגיזה ניתן להסיק ,יתשנ. להפגזה חופית

 אילו לשום משחתות ו6 למצרים היו שכן, המשחתת מצרית הונח ש,שלישית.  לפתחמשחתות יכולותשמהירות 

 משחתת קיבלה חיזוק אעריש הי  אלמולה י ההנחה שהאונ. משחתתההיתמדינה ערבית לוחמת אחרת לא 

הנחה חיזוק נוסף של  .ג הטרפדות"מפלספינת ק של "מהחישוב השגוי של מהירות המטרה בידי קצין המינוסף 

 ג"המפלכשחישב . ל הנמל המצרי פורט סעידא בכיוון כללי -  היה מערבה המטרה מכך שכיוון תנועתנבעזו 

 מבטחיםמל נגיע לה ל המשחתת המצריתקיפ המשוערת תסהבמהירותכי ,  המטרהתשלא יוכל להדביק א

כל הבקי ביריבות בין חילות האוויר והים הישראליים .  אוויריעקש סיויב, יגיע אליההוא י שנבפורט סעיד לפ

 קל שבקלים להדביק את המטרה כוי היה לו סיילו כי חיל הים לא היה מבקש מעולם סיוע אווירי א,יסכים

  .בעצמו
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 "ליברטי" לא והטרפדות קרבו ,הוסגוו ,רבית כי אינם תוקפים אוניה עיםהמטוסים התוקפשתפסו לאחר 

נתווחר ככל הנראה .  קשר5 מעלבמהירות קרוב לוודאי  ,גה בכוחות עצמהיעדיין הפלהיא , העשנה והבוערת

 תותחים צריחילה  היו אלו, סוחרת יל אוניהיה לה גוף ש;  לפני כןשוערהאוניה אינה משחתת כפי שאז ש

 ולא באוישמדובר ב ,ג"למפההנחת ,  באש על הטרפדות"ליברטי"ה אבל כאשר פתח.  למשחתתיםהאופייני

  . היתה סבירה,עמיתב

 מפקד חיל ,שדרך אגב, פת הטורפדו היתה עניין של שיקול דעתקי איזי רהב לאשר את תם" אלתחלטה

שפתחה באש על ,  כי האוניה,סביר להניחהיה אבל  ).ר מעשהחלא(לא הסכים עמה אלוף שלמה אראל , הים

  .היתה אוניית אויב, דותהטרפ

 שגויה ה שהתקיפה בוצעה מתוך הערכ,התומכות בהסברנטיות ווראיות רלמצטרף לכל שנאמר לעיל 

ים להאמין ומעדיפ, אם מטילים ספק בהסבר ובהנחות.  לויכוחתעובדות אינן ניתנוה.  אוניית אויבאשהמטרה הי

 להנחה יךזה מול. כל ראיותבנמצא  אין –ת אפסי משקל הראיואזי , ם שקרייםיוכי ההסברנחות לא הונחו כי הה

 היתה מקרה של לא שהתקיפה  לכך שאין ראיות כלשהן– שבה נקטה כל אחת מהחקירות הרשמיות ,היהשני

  .טעות בזיהוי

 את ביש להרכי. לאחר שנודעו תוצאות פעולה, לאחור במבט ההיסטוריהאי אפשר לשחזר כיאות את 

מה , בדרך כלל. בוצעהלפני שהפעולה עדיין  נודע שלא אל מה קדימהעם מבט ריה על ידי חזרה בזמן וההיסט

, מה נלמד לאחר מעשהו באותה עת עחיוני לבחון מה היה ידו. פניםר נסתר למדי במבט לו לאחטשברור במב

 את תמעוות ו מהקשרןתחורגוה על פי רוב למסקנות היכולר מו במבט לאחההיסטוריהטת ישפ. ומתי הכל נלמד

  . לגבי מה שהיה בעבר לפי מה שנודע לו אחר כךהטיהשפמבצע  ןההיסטוריו על פי עמדתו של הטוריההיס

בהסתמך על  ו,"?והאם הישראלים ידע "היא מחקרו  כי השאלה הראשונה של,מחבר ספר זה קבעחר שאל

התקיפה  ש,אמינותמשמעותיות כי יש ראיות  שוכנעמהוא , שופט פדרליכב ו"כטייס בצי ארה נוסיוינושלו הידע 

הוא מסכים עם העמדה .  שגויה שהאוניה המותקפת הינה אוניית אויבהנחההישראלית בוצעה כתוצאה של 

לא נמצאו ראיות כלשהן שהתקיפה בוצעה על מטרה שהישראליים ידוע ש, ייה של הדוחות הרשמייםנהש

 הוא טיעון עלוב ,"שראל אשמהתירוץ עלוב לא למצוא את י"איות הוא  רהטיעון שחוסר. כאוניה אמריקנית

  .תוי עד אשר מוכחת אשמאזככאשם המתייחסת לנ, לכשעצמו על פי מערכת המשפט האמריקנית

שהיו מצרים עם אנשים ב ובריטניהב, ארצות הבריתב,  ראיונות שנערכו בישראל500-לאחר למעלה מ

 ,פי דפים של חקירות רשמיות וספרים ואלםסקירת מאות מאמרילאחר  , של האירועהיבטים השוניםקשורים ל

  :מסקנות הבאותאת ה מחבר ספר זה סיק ה–ר ו מסמכי מק3,100- איסוף ובחינה של קרוב ללאחר ו

  

  . שעל סיפונה ראויים להוקרה על גבורתם והקרבתםNSAי ח ואזרNSAדת י יח,"ליברטי"צוות  .1

ה לו מודעות ממשית על ה אינה מקנותקפ בעת שה"ליברטי"סיפון על עובדת היפגעותו של אדם ששירת  .2

, השערותלנקוט עמדה שיפוטית ולהכריז הכרזות על יסוד ע ולא מסמיכה אותו ואירהתמונה הרחבה של ה

 .או הרהורי לב, עדות שמיעה

 ומשום כך ניתן בקלות , היה פרוש"ליברטי"ב שהונף על " האם דגל ארהאת התשובה הטובה ביותר לשאלה .3

 מצלמות סרטיב של ספר זה ו68הירי בעמוד צילומי מצלמות יש לבקש ב ,יםלצפייה בידי הטייסים הישראלי

זה . ישר למעלה מהאוניה ברגע התקיפהההסרט מראה עשן מיתמר .  שמחבר ספר זה בחן אישית,הירי

 , בערך אותו זמן,)או צלם האוניה(ל מקגונגל "ידי סאב "ליברטי"מקבל אימות נוסף מתמונה שצולמה על 

לא היה דובר  הדגל שבומכאן שו, ה רוחנשבלא מעידים ש אלהכל . עולה הישר למעלהעשן גם היא המראה 

 . למטהברפיוןפרוש אלא מדולדל 

 תקיפהלה תהיאילו גם , ב" אוניה של צי ארהתתקיפבלדעת שאין כל תועלת דיים כדי הישראלים היו פיקחים  .4

 .שלא היהיתרון  –די ייתרון טקטי מי

טעות מושתת על ה היתה יפהעובדה שהתק. היא לא היתה מתוכננת. התקיפהמה או טיוח לגבי ילא היו מז .5

 ארצות הברית של חקירות 12-למעלה מ.  ארצות הבריתדעתעל די ישראל והתקבלה ירזה מיד על כוי הוהבזי

ומר אוניה לשלא ,  שהתקיפה בוצעה נגד אוניה ידועה כאמריקניתי כי אין ראיה אמינה כלשהווישראל אישר
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יש ראיות אמינות למכביר כי התקיפה אכן היתה מקרה ). GTR-5 ("ליברטי". אס.אס.ישראליים כיוהידועה ל

 . פיסת ראיה של ממש המוכיחה אחרתלהציגאיש  עלה בידי לא 1967מאז . של טעות בזיהוי

.  ארצות הבריתמצדהן  מצד ישראל והן, ומצערות לא מעטות מרות טעויות היתה רצופה "ליברטי"תקרית  .6

,  טרגי אכן התרחשאסון, למרבה הכאב.  לאסוןהנסיבות תהבשלעד ליות אלה התגלגלו ככדור שלג טעו

 אבל רק על פי ,חיל האוויר הישראלי השתתף בפעולה.  נופלת בעיקר על חיל היםיריות בצד הישראלחוהא

. משנית תאחריובשא נוחיל האוויר , כךכיוון ש. ת אויבה מטרתהו שזקביעתובקשת חיל הים ועל סמך 

ויה למנוע שה שהיתה ענ את רשת הביטחון האחרוסילקהלהבות של אנשי חיל הים להיכנס לפעולה קרבית נה

כשאיש , כשאתה לא מעורב בלהט ובערפל של מלחמה רבתי, קל להטיל אשמה כשאתה חם ויבש. את האסון

 את וארצות הברית סיכמממשלות ישראל ו. רו או בראיה לאח,זאתעשות וערך כעומד למ אינו יורה עליך או

 אחת מהןמבלי ש, 1980 בדצמבר 17-ההיבטים הדיפלומטיים של התקרית בחילופי מסרים דיפלומטיים ב

.תיטול אחריות
8

 

והימנעותן על החקירות הרשמיות יותר   רבים בפומבי פרטיםיפהחש-באיב " ממשלות ישראל וארהמחדלי .7

 שמיצנים בעלימ למיניהם ולמעלילי עלילותמידה רבה להניחו ב שנה לאחר התקרית 25עד  10 ביןמכך במשך 

נמצאו . ביזאריעל גבול החלקן , ריות קונספירציה רבותו השערות ותאולהפריח" !טיוח ":קוצעל מניעים שונים

,  ישראל בשביל הערביםאתלרגל שוגרה למזרח הים התיכון  "ליברטי"קביעה שכדי ו לכת עד קהרחיגם מי ש

 נמצאה "ליברטי" השערה שהופרחהמאוחר יותר בשלב . הערבים בשביל ישראל אתל בשביל לרגולחילופין 

,רעיני הישראלי בדימונהגשם בשביל לנטר את המתקן ה
9

ין ז נמצאה שם כדי להא"ליברטי" שועוד נטען 

.טיים הטיסו מטוסים של חיל האוויר המצרייולקבוע האם טייסים סובי
10

,  שנים אחרי התקרית34, לימים 

 כי NSAהודתה ,  חופש המידעת תקנ בתשובה לפנייה על יסוד2001 ביוני 14-למחבר ספר זה מבמכתב 

נועד להסתיר את הוא  , אם היה טיוח."1967 ביוני 8- בסיגינטימת איסוף ש הוצבה במ"ליברטי". אס.אס.יו"

הישראלים  ם ידעוא ההיה קשור כלל לשאלה ולא ,NSA למזרח הים התיכון על ידי "ליברטי" שיגורסיבת 

 .ב"וקפים אוניה של ארהתשהם 

  

, "ליברטי" בפרשת כל המסמכים והדוחות המשמעותייםהוסר הסיווג מ, למיטב ידיעתו של מחבר ספר זה

  .למזרח הים התיכוןכתחילה למ "ליברטי"ע נשלחה ו מדויקת ומפורטת מדהד הצהרבמל

ון מה שאפשר לם אל תייחס לזדלעו: "ים כאןאתהב עשויה ל"מרה נושנה של חיל הנחתים של ארהיא

 שכאשר פגש מחבר ספר זה בראשונה את אלוף מרדכי ,קודםאת שנאמר בפרק כרו יז" .פשותיטבלהסביר 

 ."ליברטי"רצון על תקרית -באיהוד שוחח , במלחמת ששת הימיםהישראלי מפקד חיל האוויר , הוד) מוטי(

אם זה מנחם : " ואין זה יאה לפתוח פצעים ישניםםדייסבלו , טען הוד, ששרדו ואנשי הצוות יםפלונהפחות שמ

אבל לאחר ששמע מפי מחבר  11.אזי שיאמינו לזה, להאמין שהתקיפה לא היתה מוטעיתאותם במידה כלשהי 

 יותר וביכאה, שקרייםההסיפורים כי השתכנע הוא  –שינה הוד דעתו , ספר זה כמה מתיאוריות הקונספירציה

, מרבה הצערל." כך שיהיה" :מר מחבר ספר זהו א,קונספירציהות ייאור בתםלכל מי שמתנח. וחמימאשר נ

מקדמים תיאוריות הים מאכזריותם של גורמם ומשפחות הנופלים סובלים המשפחותי, "ליברטי"שורדי 

חס לכאב ולסבל שהם ממשיכים ילי להתיבכלכליות או אישיות מ, קונספירציה שונות למען מטרות פוליטיות

 ללא הרף את וליבהם שישראליים –יםלה האמריקניוערך היחסים הידידותיים ושיתופי הפעת שוללים אה. ליצור

  .סים שלהםרמחרחרי סנסציות ניצלו זאת לקידום האינט. רוב תיאוריות הקונספירציה

כדי לתעד את כל מקורות המידע לחקור ומאמץ כן וא פרי ספר זה ה,  כהוויתן בעובדותןענייתלמי שמ

טרי נוסף נמצא באתר האינטרנט נמידע דוקומ. הרשמיות רותקיהח קנותמסעם כם בד בבד לסו לושקלאפשר ל

com.thelibertyincident.www .עם מסכים , ה עשורים של בחינת הנושאשלאחר קרוב לשלו, מחבר ספר זה

  .סיכומים אלה

כי מצבור , מויסכימו עתה ע - אלא אם כן נקבעו דיעותיהם מראש - ם ישהקוראמקווה מחבר ספר זה 

אסון שנבע מדובר ב." נויאש כוחות"של היתה מקרה טרגי של טעות בזיהוי ו "ליברטי" כי תקיפת מלמדהראיות 

   .לאתו  ו– ות שבוצעו בידי ארצות הברית וישראלמרמשרשרת טעויות 
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