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  הקדמה למהדורה העברית

  

  חיים שקד' מאת פרופ

  

 & The Arab Daily News – Original Newsליון העיתון האינטרנטי יגכל  הוקדש 2016 בדצמבר 27- ב

sArabAmerican Features on  )-veterans-liberty-uss//25/122016/com.thearabdailynews://http

/mission-years-new-and-email-christmas (  תנו ויינתנו יוכלל פרטים על הרצאות שנ" ליברטי"לנושא

 מונה שלוש תביעות העתירה. ב" שתוגש לקונגרס של ארהעתירהמכללות אמריקניות ועל בבאוניברסיטאות ו

 הצי לקביעת המניע משרד ל ידיע" בית משפט חוקר"מינוי : מהקונגרס ומהעם האמריקני, צימשרד המ

של  ועדות הקונגרס של הפעולות של הבית הלבן ול ידיחקירה ע,  ישראלדיל י ע"ליברטי"האפשרי לתקיפת 

ולאחר מכן איימו על קציני ומלחי האוניה שלא לגלות את האמת על " ליברטי" שמנעו את הצלת , ההגנהמשרד

 'יליברט'בורי צוות יעל מנת לזכור את ג"כרון שנתי י ביוני כיום ז8- קביעת הו, פהיהנסיבות האמיתיות של התק

טחוננו הלאומי הטבועות בקשר הרגשי של פקידינו הנבחרים לכל יולחנך את העם האמריקני בדבר הסכנות לב

  ."]ישראל :קרי[אומה זרה 

פרשה אינה יורדת מסדר ה, "ליברטי"ת הריגול י שנה לאחר התקרית הטראגית של תקיפת אוניחמישים, כך

 קצינים – הראשון :זון משלושה מעגלי אינטרסנטיםני" ליברטי"ל תקיפת שעיוות הסיפור . ב"היום בארה

.  מאמיני תיאוריות קונספירציה סנסציוניות–השני . 1967 ביוני 8, ומלחים ששירתו על האוניה ביום התקרית

  .ם הראשונים כדי לנגח את ישראל ולהזיק להי שונאי ישראל המנצלים את תפוקותיהם של השני–השלישי 

 לאוניברסיטת מיאמי שבפלורידה על מנת להקים שם בית ספר למוסמכים 1982-זמן קצר לאחר שהגעתי ב

 – ללא ציון כתובת השולח –הגיע אלי בדואר ,  וללמד במסגרתו קורס על המזרח התיכון,ביחסים בינלאומיים

 הסיפור האמיתי של ההתקפה הישראלית על אונית מודיעין – 'ליברטי'תקיפת ", יימס אנס'ספרו של ג

מדובר בכתב קיטרוג על ישראל כי היה ברור לי   ”Assault“כבר מכותרת הספר והשימוש במלה. "אמריקנית

כמי ששירת . הספר נשלח אלי על ידי גורם עלום בתקווה שאושפע ממנו ואלמד את גרסתו על התקריתכי ו

 תקיפה יימס אנס בדבר'רסתו של גי היה ברור לי שג,1967-מחקר בזמן המלחמה ב-ן"כקצין מילואים באמ

, זמן לא רב לאחר מכן.  אינה מבוססת על עובדות, בידיעה שהאוניה המותקפת היא אוניה אמריקנית,ישראלית

 כי בנוסף להיותו ,כשהתברר לי. יי קריסטול'ג. א) ר"היום גם ד(תתי כתלמיד שלא מן המניין השופט יהצטרף לכ

 הצעתי לו להירשם ,קרב בחיל הים האמריקנישירת קריסטול כטייס , שופט פדרלי בכיר מכובד ובעל מוניטין

ונדולקה קובלקובה ' לאוניברסיטת מיאמי כתלמיד מן המניין ולכתוב עבודת דוקטור בהדרכתי ובהדרכת פרופ

, בהסתמך על ידיעותיו הרבות בענייני ימייה וטיסה קרבית). מומחית בעלת מוניטין עולמי ביחסים בינלאומיים(

 הצעתי לקריסטול להתמקד בחקר שאלה אחת בהקשר לתקרית ,אמת כשופט בכירועל כישוריו בחיפוש אחר ה

 ויר והמודיעיןוהא, ל ובחילות הים"במטכ, ל" כולל בצה-  בדרג כלשהובישראל האם מקבלי ההחלטות ": ליברטי"

  ? מה בעצם קרה שם– ואם לא , מה היה המניע לכך, אם כן? ידעו שהם תוקפים אוניה אמריקנית-

כל ישראלי ואמריקני שהיה מעורב אישי עם  ראיון לרבות –מקיף ומעמיק , נות מחקר יסודילאחר עשר ש

לקלטות ) טחוןיאז שר הב(י יצחק רבין " וכן מתן גישה ע,בדרך כלשהי בתקרית והיה בחיים בעת המחקר

את  סיים קריסטול –ויר בזמן התקיפה והשמע המקוריות של שיחות הטייסים הישראלים עם בקרי חיל הא

התקרית הטראגית הייתה תוצאה של סידרת טעויות אנוש בצד : משמעית- מסקנתו היתה חד. הדוקטורעבודת 

לאחר סיום הלימודים לתואר דוקטור המשיך קריסטול במחקרו בנושא במשך שנים . הישראלי ובצד האמריקני

- ב) מורחבת(יה ישנת אנגלי ולאחר מכן מהדורה ,הראשונה של ספרוהאנגלית את המהדורה  2003-בופרסם 

2013.  

אני סבור שסיפור . הספר לעבריתתרגום לפעול הפצרתי במחבר ל, אלה לאורה יםספרהיצאו שני מאז 

ובעיקר לישראלים המשרתים בכוחות , טומן בחובו לקח משולש וחשוב ביותר לקורא העברי" ליברטי"תקרית 

 – שאולי ניתן למנוע אותן –צד טעויות אנוש ניתן ללמוד מהתקרית כי, ראשית. טחון בסדיר ובמילואיםיהב

קריסטול מתאר ומנתח בפירוט רב את הנסיבות . להיהופכות למעין כדור שלג קטלני במלוא מובן המ

מעשה "הופך ל" מעשה שהיה"מעניין איך , שנית. ו לתקריתיכ שהול,בצד הישראלי ובצד האמריקני, העובדתיות
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 קריסטול מקדיש מספר ואכן, ספירציותנרוצים להאמין בקוהאו /בידיהם של המאמינים ו" שלא כפי שהיה

כיצד פעולה צבאית נקודתית בזמן , שלישית. רטיביות רווחותיפרקים להתמודדות עם מבחר תיאוריות קונספ

 ניגוח שאינו מרפה גם –על - ובמרחב הופכת לכלי ניגוח נגד ישראל במרקם העדין של יחסיה עם מעצמת

  .ירוע שנה לאחר האחמישים

הן על מחקרו , עם הופעת המהדורה העברית, כאחד משני המנחים של קריסטול אני רוצה להודות לו

שרת ויורם שרת על עבודת התרגום ) קובי(כן יעמדו על הברכה יעקב . המדוקדק והן על הנגשתו לקורא העברי

ויפיק בספר ין יא ענעזה תקוותי שהקורא העברי ימצ. כולם עשו במלאכה מעל ומעבר לחובתם. המשובחת

  .יםלקחממנו 

  

  חיים שקד' פרופ

  2017 פברואר, מיאמי
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  פתח דבר למהדורה העברית

  

 שצמח ,שנה אחת התפתח לפרויקט מחקר בן, המזרח התיכוןי  בלימודנותיינעהת כ1985- מה שהחל ב

שר שנים בבית הספר למוסמכים עומחקר להכנת עבודת דוקטור שנמשכו ר שלישי אית לימוד לתונלתוכ

האם ישראל :  עבודת הדוקטור שלי התמקדה בשאלה מרכזית אחת.לאומיים באוניברסיטת מיאמינללימודים בי

  ?"ליברטי"ידעה שהיא פוגעת באוניה אמריקנית כאשר ניתנו הפקודות בחיל האוויר ובחיל הים לפגוע ב

 The Liberty incident: the 1967 Israeli attack on the US- הראשון ספרי ת הוצאתי אתבעקבות זא

Navy spy ship (Washington, DC.: Brassey’s, 2003) .נגד סוכנות הביטחון התביעכך הגשתי -אחר 

.  ובעקבת זכייתי שוחררו והועמדו לרשותי מסמכים חסוייםה לחופש המידענפי התק על) NSA(הלאומית 

 The Liberty incident revealed: the definitive account of the 1967 Israeli- זה ספר הוצאתי לבסוף

attack on the US Navy spy ship (Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2013).    

  . הצבא המצרינתבהזמ, צרים מ, בקהירופעם אחת בישראל פעם 40- כביקרתי  מחקריבמסגרת 

  :י האישים הבאים שהעניקו לסיוענני אסיר תודה על הה

, ל אברהם אשור" תא,1967-מפקד חיל הים ב, אלוף שלמה אראל, אלוף עמי איילון, השגריר מיכאל אורן

איתן , גילה גרשון, ל מתי גרינברג"סא, הירש גודמן, ם ארי גביש"אל, נון- אלוף אביהו בן, ל מיכאל בלוך"סא

השגריר אפרים , אלוף עוזי נרקיס, אורי מרץ, יהשופט ישעיהו ירושלמ, אהרן יפרח, ם יואל זינגר"אל, הבר

, מרק רגב, ת ששת הימיםמל במלח"הרמטכ, רב אלוף יצחק רבין, דן פתיר, פנחס פנחסי, משה פוגל, עברון

, ל חיים שקד"תא, השגריר מיכאל שילה,  אלוף פול שולמן,לשעבר מפקד חיל הים, אלוף מיכה רם, דוד רובינגר

  .  אלוף ביני תלם,יר שמגרנשיא בית המשפט העליון מא

. במשך למעלה משלושים שנות מחקר מתמשך אספתי אלפי מסמכים וראיינתי מאות אנשים ברחבי העולם

תרמתי את חומרי המחקר למכון , באותו יום גורלי" ליברטי"מפקד , ם ויליאם מקגונגל"לפי עצתו של חברי אל

  . ם הם זמינים לעיון חופשיש, קליפורניה, פאלו אלטו, הובר באוניברסיטת סטנפורד

, )באנגלית (com.thelibertyincident.www,  שלייםהמעוניינים יכולים לעיין באוצר בלום של תיעוד באתר

com.il-libertyincident.www )בעברית(. 

ים שטעות גורלית שאירעה במלחמת ששת הימים הפכה למוקד של אינטרס, במהלך מחקרי נוכחתי לדעת

התקפות . שמטרתם להוקיע את היחסים המיוחדים שבין ישראל וארצות הברית, ישראליים ואנטישמיים- אנטי

  .מרושעות וחסרות בסיס עובדתי אלה נמשכות עד עצם היום הזה

חברי ומדריכי בעבודת ". ליברטי"שגם בישראל קיים מידע שגוי רב ומטעה על תקרית , עוד למדתי

שאינם יכולים או ,כולל דורות חדשים של קציני צבא, שכנע אותי שישראלים רבים, דחיים שק' פרופ, הדוקטור

  .יפיקו תועלת רבה מהמידע העובדתי הכלול בו אם יהיה זמין בעברית, מתקשים לקרוא את ספרי באנגלית

, ללא עלות, .וכדי שיהיה זמין לציבור הקוראים בעברית, לפיכך יזמתי את תרגום את הספר לעברית

  . תי להנגישו לקריאה אלקטרוניתהחלט

אלא , שרת ויורם שרת השקיעו מאמצים גדולים לא רק לתרגם במדויק את הספר) קובי(המתרגמים יעקב 

חיים שקד ליווה מקרוב הן את הכנת המהדורות באנגלית והן את ' פרופ. גם לאמת ולוודא רבים מהפרטים

  .עבודת התרגום לעברית

  .עו לי במיזם זה לאורך השניםברצוני להודות לכל אלה שסיי

 יפיקו את המסקנות –ובעיקר , ערך- אני תקווה שקוראי המהדורה העברית ימצאו את הספר מעניין ורב

  .הנכונות לגבי מניעת טעויות גורליות בעתיד

  יי קריסטול 'ג. ר א"ד

  2016נובמבר , מיאמי
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  שנייהאנגלית הפתח דבר למהדורה ה

  

מה כי אם אאסוף מידע מקורי מוצק ואנתחו -דימיתי בתמימות,  שנים27-כאשר התחלתי מחקר זה לפני כ

 היתה מיבצע )USS Liberty" (ליברטי. "אס.אס.יעלה בידי להשיב על השאלה האם התקיפה על יו, כהלכה

למרבה . פרי טעות בזיהוי, "אש כוחותינו"או מקרה מצער של , ב" מלחמה של ארהיתישראלי יזום נגד אוני

שמתוך נאמנות למטרותיהם הפרטיות אינם , חוור לי במהלך השנים מה רבים האנשים והגופיםנת, האכזבה

ב "או מבקשים לנצל פרשה מכאיבה זאת כדי לשבש את היחסים המיוחדים שבין ארה, נדרשים כלל לעובדות

  .וישראל ולערערם

ללא מענה טענות עדיין נותרו , 2003-ב" 'ליברטי'תקרית "כשפורסמה המהדורה הראשונה של ספרי 

והכילו לכאורה הוכחות , )NSA(ב "שעוררו הקלטות השמע שיורטו בידי הסוכנות לביטחון לאומי של ארה

שהגשתי בעקבות זאת נגד הסוכנות לביטחון , התביעה המשפטית. חותכות שהתקיפה הישראלית היתה יזומה

). NSA) gov.nsa.wwwמינות באתר הוליכה לשחרור קלטות אלה ועתה הן ז, לאומי על פי חוק חופש המידע

ואפשר להשוות , או לקרוא את תרגומיהן הראשוניים והסופיים, כך ניתן להקשיב לקלטות המקוריות בעברית

  .3שתמליליהן מובאים להלן בנספח ,  הישראליר וחיל האוויNSAאת קלטות 

הכוחות המזוינים הישראליים היו משוכנעים שהם תוקפים אוניית כי , למרות שהקלטות מוכיחות בעליל

 שקריות ומעידות על קנוניה שנרקמה בין NSAישראליים בטענתם כי קלטות - דבקים מקורות אנטי, אויב

  !הסוכנות לביטחון לאומי ומחבר ספר זה במטרה להוליך שולל את הציבור האמריקני

יזם משרד החוץ , גשו לציבור הודות למאמציי המשפטיים הונNSAפחות משנה אחרי שקלטות , 2004- ב

שהוקדש " ,יחסי החוץ של ארצות הברית" של 19ב בוושינגטון הבירה ועידה בסמוך להוצאת כרך "של ארה

ר שלה היה היסטוריון "שהיו, הוזמנתי לשאת הרצאה בהתכנסות זו". 1967ישראלי ומלחמת - משבר הערבי"ל

איש סגל ההיסטוריה של סוכנות הביון המרכזית ', ר דייוויד רוברג"מינם של דלי, ר מרק סוסר"משרד החוץ ד

)CIA( ;אז חוקר במכון שלם , ר מיכאל אורן"ד; היסטוריון מטעם הסוכנות לביטחון לאומי', דייוויד האץ' דר

, יזונהארלס סמית מאוניברסיטת אר'ר צ"וד; יימס במפורד'הסופר ג; ב"כך שגריר ישראל בארה- בירושלים ואחר

  .כפרשן

 כי ,"ליברטי"משמעית בסיכום שלו על תקרית -קבע חד, 18כמצוין להלן בפרק , משרד החוץ האמריקני

מאז ואילך טוענים יריבי ישראל כי משרד החוץ שותף לקנוניה עם הסוכנות . התקיפה היתה בגדר טעות טרגית

  !לביטחון לאומי ועם מחבר ספר זה

שיח מטעם הסוכנות לביטחון לאומי ולהציג את עמדתי -י להשתתף ברבהוזמנת, 2009באוקטובר , לימים

שקבעה כי , סוכנות לביטחון לאומי לפרסם הצהרה ברורהמחקרי דירבן את ה". ליברטי"בפרשת תקרית 

עומדת הסוכנות בסירובה לנקוט עמדה , בשל סיבותיה שלה, ואף על פי כן, התקיפה היתה פרי טעות בזיהוי

 ,'ליברטי'התקיפה על ", 1981-במסמך שפירסם ב, NSAשהרי , דבר זה תמוה למדי. פומבית בנושא זה

היה קשה עוד יותר להכיר בכך : "נאמר, "ב'של צי ארה) SIGINT -סיגינט ( אוניית איסוף מודיעין אותות

וכי , "ב'אלא גם בשל נוהגי תקשורת לקויים של ארה, שהטרגדיה נבעה לא רק עקב שיקולים ישראליים מוטעים

הם נטו לשלול כל , בעוד שדוחות אלה חשפו בלבול מסוים אצל הטייסים לגבי שייכותה הלאומית של האוניה"

  ."נחה כי חילות הים והאוויר של ישראל תקפו במתכוון אוניה שידעו כי היא אמריקניתה

קבע ברורות במחקרו כי התקיפה , היסטוריון הסוכנות לביטחון לאומי, ונסון'ג. ר תומאס ר"ד, יתר על כן

 נעשתה ליברטיהאומר כי תקיפת , NSAלא הצלחתי לאתר מסמך פנימי כלשהו של . היתה טעות טרגית

מי שהיה סגן , טורדלו. ביטא לואיס וו" ליברטי" בפרשת NSAאת הקביעה התקיפה ביותר מטעם . במתכוון

 5- פסק ב, ל"שופט בבית הדין הצבאי לערעורים של צה, ישעיהו ירושלמי. 1974 עד 1956- מנהל הסוכנות מ

כי , חלטת בינייםבה,  של חוק השיפוט הצבאי283 בתוקף תפקידו כשופט חוקר על פי סעיף 1967ביולי 

 ביולי 21- השימוע ננעל ונפתח מחדש והסתיים ב.*" נראה לי לכאורה שייתכן כי נעברו עבירות התרשלות"*

 ביולי 21-החלטה סופית ניתנה ב.  מסמכים רלוונטיים14 עדים וקבלת 34 לאחר גביית עדויות מפי 1967

 קרא את החלטת החקירה NSAהל כאשר סגן מנ: " נאמר1981- מNSA של המסמך של 41בעמוד . 1967
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טורדלו לא היה ." 'טיוח נאה'בהגדרתה ] הדגשת המחבר [תחושתו האישיתהוא סיכם את , ל"המקדמית של צה

אני סבור כי אין מספיק עדויות לכאורה המצדיקות ", שסיכם, שבע רצון מהחלטת השופט החוקר הישראלי

 לא הציג ראיות כלשהן לסתירת המסקנה בדבר הטעות מעולם, טורדלו, ואולם הוא" ,העמדת אדם כלשהו לדין

  .הטרגית

. ערך חיל האוויר הישראלי מחקר של התקרית, לאחר צאת המהדורה הראשונה של ספר זה לאור, 2002- ב

למעט הערה כי חילות האוויר והים הישראליים תיאמו , מחקר זה לא הציג עובדה כלשהי שלא פורסמה לפני כן

  . למניעת טעויות טרגיות דומות בעתידפגישות להגדרת נהלים

 השתלטו 2002 בינואר 3-ב. ממשיך לרדוף אחרי חיל הים" ליברטי"צל תקרית , כפי שאני מתרשם בבירור

 50ועליה ,  שהופעלה בידי הרשות הפלסטינית,"Aקארין " בים האדום על האוניה הישנה 13לוחמי שייטת 

כי האישור , ראוי לציין.  שנועדו להברחה לרצועת עזה,טונות של אמצעי לחימה תוצרת איראן ורוסיה

. ל שאול מופז טס בעצמו מעל האוניה ווידא את זהותה"ל רא"להשתלטות על האוניה ניתן רק לאחר שהרמטכ

אוניה נוספת שניסתה להבריח , "ויקטוריה" עמד חיל הים להשתלט על 2011 במרס 15- כאשר ב, באורח דומה

ל וקבלת אישור של "הפעולה רק לאחר אימות זהותה בידי הדרג הגבוה ביותר בצהאושרה , נשק מאיראן לעזה

  .ראש הממשלה

לרבות אותם , ששוחררו עתה לפרסום" ליברטי"מהדורה שנייה זאת מושתתת על כל הראיות על תקרית 

, עיתונות לNSAבתאריך זה הודיעה . 2007 ביוני 6-מסמכי הסוכנות לביטחון לאומי שסיווגם הביטחוני הוסר ב

וכי הסתיים ,  שנה לתקרית40 שוחררו במלאות 1967 ביוני 8-ב" ליברטי"כי מסמכים המתייחסים לתקיפת 

, ]הדגשת המחבר[ בכל החומר שנותר) CSS/NSA(שרות הביטחון המרכזי /טיפול הסוכנות לביטחון לאומי

קלטות השמע והתמלילים , פרסום זה התווסף לאוסף המסמכים. NSA – gov.nsa.wwwשפורסם באתר 

מקץ רבע מאה של מחקר אינטנסיבי בכל הארכיונים הרלוונטיים , עתה. 2005 ביולי 2- שהועלו לאתר ב

לרבות מסמכים מסווגים וראיונות עם כל המעורבים ישירות בתקרית שהיו אז , בישראל ובארצות הברית

  .יוןכל העובדות זמינות לע, בחיים

זה אנשים וגופים - העובדות המוצקות והאמת אינם מעניינים כהוא, המסמכים הרשמיים: אך זאת לדעת

  .בתיאוריות קונספירציה או בטיפוח סנסציות, מכוח אינטרסים למיניהם, הדבקים

  .כל האמת ורק האמת, כי המסקנות שהעלה בספר זה הן האמת, מחבר ספר זה מצהיר בזה

  

 תודות

ים שלאורך הדרך נפגשתי עם אנ.  שנה27התגלגל למסע בן  ,קצר שבראשיתו נתפש כמיזם ,מאמץ מחקרי

במהלך מגעי .  ובניסוחבמחקר וע שהעניקו ליסישאין ערוך ל, בריטניה ומצרים, ישראל, רבים בארצות הברית

  . לכולםה נתונההכנ יתודת. ידידירובם גם לעמם נעשו 

  

  בארצות הברית

-ירלאדמ, רייט וולדן ,רד הולצקנכט'ל ריצ"סא ,האו. ונתן ט'אדמירל ג ,ינה גרינוול' רג,ןונסו'ג. רום ל' גירלאדמ

 ,מ פרנק סניידר"אל, סלאנס. קרל פ, מקנמרה. רוברט ס , אייבי לפידס,ון לונג'ג ,וניור'גטובין .  פול אימשנה

  .דין ראסק ,ל טום קרופ"סא ,ר קורט קיבין" ד,פרקר .רד ב'שגריר ריצה ,השגריר דווייט פורטר

  

  בישראל

, הירש גודמן,  ארי גבישם"אל, נון- אלוף אביהו בן, ל מיכאל בלוך" סא, אברהם אשורל"תא, אלוף עמי איילון

 ,אורי מרץ, השופט ישעיהו ירושלמי, אהרן יפרח,  יואל זינגרם"אל, איתן הבר, גילה גרשון, ל מתי גרינברג"סא

השגריר מיכאל , אלוף פול שולמן, דוד רובינגר, מרק רגב, דן פתיר, פנחס פנחסי, משה פוגל, אלוף עוזי נרקיס

   .אלוף ביני תלם,  חיים שקדל"תא, מאיר שמגר, שילה
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  במצרים

  .השגריר מחמוד קאסם ,עבדין. ה.מ.ז.אור גנרל 'מייג, חאלים. ור גנרל אחמד מ'מייג

  

  בריטניהב

  .קנאדריאן פני, דמרי הורוו, רקס בלומשטיין

  

  ברטיליאנשי צוות 

 ראשוןטכנאי קשר  ,יווידיד.  ראסל אושניאתת , ורג גולדן'סרן ג, בנט. ל מוריס ה"סא, מקגונגל. מ ויליאם ל"אל

  .רד'י ריצ' סטיפן ג)ש"טר(ימאי , ניו לנטי'ג

  

  ים מיוחדהתודשלמי 

, ורמן פולמרנ, דןאון ה'ג, טלסק. מ ארנסט סי"אל,  אנגן.דונלד ד ירלאדמ-תת, וניור'גקיד . ק סיז אייירלאדמ

 ,ח דביל'צמי, ר וונדולקה קובלקובה"ד, ים שקדיר ח"ד, ריק ראסל, ואן רוסוף'ג, יקסומייקל ו, דסוןויכריסטינה דו

אלוף , ט" דוד בן בעשאלוף,  מיכה רםאלוף, ל עודד ארז"תא, השגריר אפרים עברון, יצחק רבין, מקסין שוורץ

, מ רענן גיסין"אל, מ דני שפירא"אל,  יעקב ניצןמ"אל, שיטהיחזקאל מ, לאלוף שלמה ארא, )ייני'צ (אלי מרום

, דוד הורן, ארתור הרץ, רגולדינשמיכאל , ן יוסף צוק"רס, יפתח ספקטורל "תא, יובל אביב, ל דני גרוסמן"סא

אולגה , גלן לפידס, ויליאם קסידי, גרג קולדיס, ליסה וולש, ניפר רולף'ג, ברברה קרגיל, שריל קפלן, הורן קרן

  .קריסטול. ויד אייוודיי, קריסטול. סטיפן מ, יל באואר'ג, לואיז באואר, סלקו

 .שלםפר זה נסלא היה ועזרתה , הבנתה,  סבלנותהלאמלא. לימיוחדת לאשתי האהובה אֵ  תודה

  

  יי קריסטול' ג.ר א"ד

  2013אפריל 
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  על המחבר

  

יי קריסטול התגייס לצי ' ג.א ).Ph.D-ו (.J.Dר "ד) 'דימ(ם "אל

הוא הוצב על נושאת . 1951ב כפרח טיס בנובמבר "ארה

כטייס ימי במלחמת קוריאה וטס " פרינסטון"המטוסים 

לאחר שהשתחרר המשיך לשרת . במשימות יום ולילה

 במשימות 1960-במילואים ובמסגרת זאת טס בשנות ה

עיטורים ביותר מתריסר הוא עוטר . התנדבותיות לווייטנאם

  :בהםשהעיקריים , ואותות צבאיים

Meritorious Service Medal 
Navy Commendation Medal 
Navy Achievement Medal 
China Service Medal 
National Defense Medal 
Navy and Marine Corps Overseas Service Medal 
Naval Reserve Medal 
Vietnam Service Medal 

  

ריאה על ידי רפובליקת קו" שגריר שלום"כן הוענק לו אות 

  .על שירותו במלחמת קוריאה

מילואים עשרה שנים כטייס - אחרי שירות של שמונה

- עסק במשפט אזרחי במשך עשרים, במקביל. כפרקליט צבאיבמילואים עוד עשרים שנה המשיך לשרת בצי 

  .הנוחמש ש

ת  באוניברסיטכמורה מן החוץולימד משפטים , ושלוש שנה- במשך שלושיםשירת כשופט פדרלי קריסטול 

 .על ידי המוזיאון להיסטוריה במיאמי" (Legal Legend)אגדה בעולם המשפט "כ צוין לשבח 2011- ב. מיאמי

  .אוויריה והיסטוריה, קריסטול פרסם מאמרים רבים בנושאי משפט
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  דבר המתרגם

  

פי הציע לי אבי לשתף איתו פעולה כ, את תרגום הספר, שרת) קובי(יעקב , חיים שקד לאבי' כשהציע פרופ

, )סרן- השתחררתי ממילואים כקצין קשר בדרגת רב(הערכתי כי ניסיוני הצבאי . שעשינו בעבר בספרים רבים

אולם ככל שהעמקתי בעבודה , הידע שלי בענייני ים ובקיאותי בהיסטוריה ימית וצבאית יקלו עלי את המלאכה

ולשפר את , הם אנשי צבאובעיקר לקוראים ש, כי על מנת להתאים את הספר לקורא העברי, התחוור לי

שקד ' אני מודה לפרופ. שאליו נשאבתי יותר ויותר, היה עלי לפתוח במחקר היסטורי קטן משלי, אמינותו

ולו , יי קריסטול על תמיכתם ברבות מהצעותיי ועל שנתנו לי במקרים רבים יד חופשית לממשן'ג .אר "ולמחבר ד

חלקם מוכרים לי או לאבי , ט זה נעזרתי באנשים רביםבמהלך פרויק. גם במחיר הארכת מועד סיום העבודה

  ".חבר אל חבר"וגיליתי מחדש עד כמה קל עדיין בישראל להסתייע בשיטת , אישית

  :אני אסיר תודה לכל אלה שנענו לפניותי

שהעביר לי את , דני גרוסמן) 'דימ(ל "סא; שניסח לי בעברית את דבריו למשה דיין, שלמה גזית) 'דימ(אלוף 
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הפנה ראשו אל מעבר לכתפו השמאלית כדי למקד מבטו במטרה , "כורסה"מוביל מבנה , סרן יפתח ספקטור

חרטומו מישיר אל ,  המטוס התגלגל החוצה מתוך הפנייה°100.1 שלו לכיוון CJ3' תוך שגלגל את המיראז

האוניה האפורה הזעירה שעל פני הים 

  .לפים רגל מתחתיוכעשרת א, התיכון

, בוהן ידו הימנית לחץ על המקזז החשמלי

מחליק את החרטום לצלילה וממקם את 

האוניה במרכז טבעת כוונת התותח המוקרנת 

, תוך כדי תיקונים עדינים. על התצוגה העילית

קבע את צלבי הכוונת על גשר , זעירים

הטייס סגר מעט את המצערת כדי . האוניה

 – קשר 500- תו לכלהאט את מהירות צליל

הוא הנמיך . 2המהירות המקובלת ליעף צליפה

סוגר עליה בקצב של מייל מדי , לכיוון המטרה

ידו השמאלית הרפתה מוכנית מן .  שניות7-כ

, המצערת והפעילה את מתג החימוש המרכזי

. ומיד עברה אל מתג בורר התותחים שלידו

ידו הימנית המשיכה לייצב את הסטיק בעוד 

את . צבות קלות את הגה הכיווןרגליו מיי

  .הצלב המשיך למקד במטרה

ולחצה , הסיטה אותו למעלה, האצבע המורה של יד ימינו החליקה כמו מאליה אל מתחת לאבטחת ההדק

הגביר מעט את הלחץ על ההדק ,  שניות מהמטרה7-כ, בעודו מתקרב למרחק מייל מהאוניה. קלות על ההדק

אבל הוא לא , מ מהאוניה"עיניו סרקו במהירות אחר סימן כלשהו של אש נ. על מנת להפעיל את מצלמת הירי

. אוניית המטרה הפליגה מערבה אל תוך השמש שמאחורי גבו. מבנה התקיפה היה מושלם. ראה הבזק כלשהו

  .זה היה הרגע. שומר על המבנה, היה במרחק קצר מאחוריו, סרן יוחאי ריכטר,  שלו2' מס

 פגזים בשנייה מכל 19מ שלו החלו לירות צרורות רצופים בקצב של מעל " מ30 5-52שני תותחי דפה 

ג "מפקד כ, צבי ספקטור - זכר אביו , אבל משהו שצף מנבכי עברו,  מעולם לא ירה קודם לכן על אוניה3.קנה

הוא נתקף . גרם לו תחושה מוזרה -  1941-שנעלמו בים בדרכם לפעולת חבלה בלבנון ב, יורדי הסירה

מיד , על פי תורת התקיפה. ימה כשדימה להבחין בנזק הבלתי יאמן שגרמה אש התותחים שלובתדהמה ובא

לאחר ירי עליך לנסוק כדי למנוע פגיעה מהחימוש שלך או התקבעות במטרה והתרסקות אל תוכה תוך כדי 

  .כמעט חצי מייל' שבמהלכן עשה המיראז,  שניות3-4שולי הטעות היו רק . ספירת פגיעותיך

מפעיל כוחות , בבת אחת משך את הסטיק לאחור!" שים לב לתרנים: "צועק בקשר  שלו2'  את מסהוא שמע

כשחלף על רוחבית . כדי להתמקם ליעף נוסף, י כבדים בעודו נוסק השמיימה ופונה פנייה חדה שמאלה'ג

הברית  אוניית ארצות - הבחין בדליקה גדולה ובענן עשן שחור גדול מיתמר היישר מעל המטרה , האוניה

  .GTR 5שסימונה , ליברטי

, בידי כוחות אוויר, ב" אונית איסוף מודיעין של ארה,"ליברטי" הותקפה ,1967 ביוני 8-  ב1358-החל ב

 מייל מחוף חצי 14 עד 12- במרחק כ, בזמן ששטה בים התיכון במים בינלאומיים, כך כוחות ים ישראליים- ואחר

נשלט סיני בידי מצרים , 1967 ביוני 5- רוץ מלחמת ששת הימים בלפני פ. בסביבות העיר אל עריש, האי סיני

, בדרכה חזרה מהים התיכון) AGTR 5(" ליברטי. "אס.אס.יו
, ספיק'צצולם במפרץ . לאחר שיפוצה במלטה לאחר התקיפה

 )ב"צילום צי ארה( 29/7/67, ב"ארה

15 
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ביום הרביעי של המלחמה שטף שריון ישראלי את סיני וטנקים ישראלים ). אז הרפובליקה הערבית המאוחדת(

, שמדרום לעיר, היו אל עריש ושדה התעופה הצבאי הסמוך" ליברטי"בזמן תקיפת . ניצבו על גדת תעלת סואץ

  .1440 התקיפה הסתיימה עד .ל"בשליטת צה

 חקירות רשמיות של 3-ב ו" חקירות רשמיות של ממשלת ארה10- אירוע זה הוליך בעקבותיו לפחות ל

שחלקם הוקדשו לו ,  ספרים100- הוא נדון בלמעלה מ. תושימש נושא לחמש הפקות טלוויזיוניו, ממשלת ישראל

 עדיין נדונה שוב -  שנה לאחר מעשה 30- לה מ למע- התקרית . חלקם הסתפקו באיזכורו, חלקם חלקית, בלבד

  .במאמרי עיתונות ובמכתבים למערכת, ושוב בכתבי עת

ב והן ישראל סיווגו כסודי את "הן ארה. עשרות תיאוריות הועלו סביב השאלה מה בדיוק קרה אותו יום

, קשרובכך רק ליבו את להבות תיאוריות ה,  שנים10-מרבית המידע הקשור באירוע במשך למעלה מ

אולם מעל חלקים משמעותיים של מרבית החקירות הרשמיות הוסר הסיווג . הקונספירציה והטיוח למיניהן

  .הביטחוני ורבים אחרים זמינים בנקל

. יש לעמוד על הרקע הבינלאומי באותם ימים, 1967על מנת להעריך ולהבין מה קרה אותו יום ביוני 

 שנים לפני כן במשבר הטילים 5ועצות הושפלה בפומבי ברית המ. פעלה בשיא המלחמה הקרה" ליברטי"

מבוכה זאת דירבנה את . אז נסוגה נוכח עדיפותה הגרעינית והימית של ארצות הברית, 1962-בקובה ב

 צי של -" מים כחולים"להאיץ הקמת צי , 1964-1953ששלט בשנים , וב'המנהיג הסובייטי ניקיטה חרושצ

  . ין עוצמה ימית סובייטית על פני הימיםאוניות מלחמה חזקות שיוכלו להקר

הסובייטים נהגו . בעיקר בים התיכון, מ החלו להתעמת על פני הימים"ב ובריה"אוניות מלחמה של ארה

אוניה . בין השאר כדי לבחון את התגובה האמריקנית, ב ולהפריע במתכוון לפעולותיהן"לעקוב אחר אוניות ארה

שני הקברניטים היו ממתינים ; ב"בקורס התנגשות עם משחתת של ארההיתה שטה , כגון משחתת, סובייטית

, כך אירע בכמה מקרים. ראשון ומשנה כיוון על מנת למנוע התנגשות" משתפן"ככל שהעזו כדי להיווכח מי 

לא תמיד , אין ספק. תוך גרימת דרגות שונות של נזק הדדי,  האוניות התחככו2- ששום צד לא פינה דרך ו

ההסלמה הגוברת של תקריות ממין זה הוליכה , בסופו של דבר.  שיזמו משחקים מסוכנים אלההסובייטים הם

 1972.4 במאי 25-מ ב"ב ובריה"שנחתם בין ציי ארה, "הסכם תקריות בים"ל



 אל המטרה  גלגול– 1

 17 

 יום אחד לפני תקיפת - 1967 ביוני 7בוקר , למשל, כך. שכיחות" תקריות בים" עדיין היו 1967אולם ביוני 

ב הפועל בים "מפקד הצי השישי של ארה, מרטין. אדמירל ויליאם איי- תת. בתקרית שכזאת החל - "ליברטי"

 DLG,5 383שיגר לפריגטת הטילים הסובייטית ,  מאות מייל מאזור הלחימה בסיני500-ששייט כ, התיכון

  :את המסר הבא, "אמריקה"שעקבה אחר כוח המשימה האמריקני שבמרכזו נושאת המטוסים 

הצבת אונייתך במרכז המבנה שלנו והמעקב אחר כל תנועה . הימים האחרונים הפריעו לפעולותינו 5- פעולותיכם ב

  .שלנו מונעים מאתנו את חופש התמרון על פני הים המקובל על האומות הימיות זה מאות בשנים

, ת אונייתךמיקומכם הנוכחי יסכן א. בעוד כמה דקות יחל כוח המשימה לתמרן במהירויות גבוהות ובקורסים שונים

  .בנוסף לאוניות של כוח זה

  .בטיחותיים שלך-אני מבקש כי תתפנה מהמבנה שלנו ללא דיחוי ותחדל מההפרעה שלך ומהנוהגים הלא

הסובייטים לא אישרו את קבלת . מרטין שיגר את המסר גם באיתות אור וגם ברדיו קולי באנגלית וברוסית

  6.השדר

, 1963 ביוני 20-על פי מסמך הבנה שנחתם ב, מ“ב ובריה" ארהקבעו, כאחד מלקחי משבר הטילים בקובה

. כי קרבו לחילופי מהלומות גרעיניות מעבר למתוכנן, שני הצדדים הבינו. קו טלקס חם בין וושינגטון ומוסקבה

 שימנע כשל תקשורת העלול לחולל מלחמה –" בזמן אמת "–קו חם זה איפשר תקשורת ישירה וכמעט מיידית 

מצב זה . ל לאחר התקנתו לא נעשה בקו זה שימוש להוציא חילופי ברכות לשנה החדשה מדי שנהאב. גרעינית

  . השתנה באורח דרמטי עם פרוץ מלחמת ששת הימים

באותו חודש כבר נפרסו . התחולל עימות מזוין רבתי בווייטנאם, אלפי קילומטרים ממזרח לסיני, 1967ביוני 

. גדל מדי יום כמעט, וכן גם מספר האבידות, מספרם. ם הדרומית אלף חיילים אמריקנים בווייטנא400-כ

החלה לעורר אי שביעות רצון ציבורית ניכרת בארצות , שנוהלה באופן גרוע, הלחימה האמריקנית בווייטנאם

ואילו , בדרום ווייטנאם" קומוניסטיים-אנטי"ב עמדה לימין הכוחות ה"ארה, במונחים פשטניים. הברית

, ולמעשה, וזאת במסגרת תחרות מקיפה יותר במזרח אסיה, בצפון ווייטנאם" קומוניסטים"בהסובייטים תמכו 

כי עימות נקודתי יסלים את המלחמה הקרה למלחמה של ממש בין כוחות , נוצר סיכוי ניכר. ברחבי עולם

  . מ"ב ובריה"ארה

אוניית סוחר , "רקסטאןטו"הפצצה של חיל האוויר האמריקני בשוגג את - תקפו מטוסי קרב1967 ביוני 2- ב

דיווחו , עוזר שר ההגנה לענייני ציבור, גולדינג. 'לדברי פיל ג. פהה בצפון וייטנאם-סובייטית במפרץ קאם

שכאשר צלפו על סוללת , הם טענו. הטייסים האמריקניים למפקדם את שאירע לאחר ששבו לבסיסם בתאילנד

פתחו באש מסיבית כדי , במאמץ לחלץ את עצמם,  ואז,החלה סוללה אחרת לירות עליהם, מ צפון וייטנאמית"נ

 -נמצאה במקרה בקו האש " טורקסטאן"אבל , תמרון זה הצליח. מ ולהסתלק משם בשלום"לשתק את אש הנ

משנה שנטל חלק במשימות - אלוף–מפקדם של הטייסים האמריקניים . איש צוות סובייטי נהרג וכמה נפצעו

עמד  "–" טורקסטאן " פעמיים בידי אחד הטייסים שהיו מעורבים בתקריתוחייו ניצלו, רבות יחד עם טייסיו

אף שלא היה , ב" ממשלת ארה7.הוא השמיד את סרטי מצלמות הירי וטייח את התקרית". מאחורי אנשיו

כי מטוסים אמריקנים תקפו באש , דחתה רשמית את הטענה הסובייטית, ברשותה דוח מאושר על ההתקפה

חזרה בה , משנודעו העובדות לאשורן למשרד ההגנה האמריקני, ם בסופו של דבראול. אוניה סובייטית

ציטט את דברי " פרבדה. "מהכחשת ההתקפה אבל טענה כי היתה מקרית, שהובכה בבירור, ב"ממשלת ארה

נשאנו את כל הסימולים : "שאמר, רב חובל ויקטור סוקולוב, "טורקסטאן"קברניט אוניית הסוחר הסובייטית 

הראות היתה .  מטרים מהחוף400-היתה כ' טורקסטאן'. דגל סובייטי התנוסס מהתורן האחורי. טיםהסוביי

, הטייסים האמריקנים כיוונו את נשקם על המבנה העילי המרכזי. אי אפשר לדבר על תקיפה בשוגג. מצוינת

  8."שם צוות האונייה חי ועבד

ומפגינים התקהלו , ון גטרי ואשתו'האמריקני ג ירק המון על הדיפלומט - פטרבורג .  היום סט- בלנינגרד 

המעשים "ברחבי ברית המועצות כונסו אסיפות פומביות לגינוי . במחאה סביב תערוכה אמריקנית שהוצגה שם

טענה כי , סוכנות הידיעות הסובייטית הרשמית, ס" טא9."ב"הפיראטיים של הכוחות הצבאיים של ארה

  10."ת המועצותפרובוקציה נגד ברי"האמריקנים טייחו 
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וזאת על רקע אירועים בינלאומיים רגישים " ליברטי"ו" טורקסטאן"ימים ספורים בלבד הפרידו בין תקריות 

 תקרית 1967.11 ביוני 17- ביותר ובראשם פרוץ מלחמת ששת הימים וניסוי ראשון של פצצת מימן סינית ב

ה הסובייטי אלכסיי קוסיגין עמד שכן ראש הממשל, גרמה דאגה רבה במשרד החוץ האמריקני" טורקסטאן"

כי , ב חששה"ממשלת ארה. ם בנושא המזרח התיכון"להגיע לניו יורק על מנת לנאום בעצרת הכללית של האו

בנאומו בעצרת יתקוף קוסיגין את ארצות הברית ויגרום הרעה נוספת ליחסים בין שתי המעצמות דווקא לקראת 

  12.ונסון במטרה לבלום הסלמה גרעינית'ב לינדון ג"רהלפגישת פסגה מתוכננת בין קוסיגין ונשיא א

ביקש נחרצות להימנע , במלחמת וייטנאם ובמאבק בעוני, שהתמקד במלחמה הקרה, ונסון'הנשיא ג

, אף על פי כן. מ בשיאה"ב ובריה"שם עמדה התחרות בין ארה, מתבערה באזור המזרח התיכון הרגיש כל כך

 השכם אותו בוקר שיגרה 1967.13 ביוני 5-וגלש למלחמה של ממש בהמצב במזרח התיכון התדרדר במהירות 

 80- ישראל את כל חיל האוויר שלה במהלומת פתע והשמידה לחלוטין את חיל האוויר המצרי בתוך פחות מ

סוריה ,  מטוסי קרב מהקו הראשון חיסלו למעשה את חילות האוויר של מצרים200- בסופו של יום זה כ. דקות

התחמשו מחדש והמריאו לגיחות נוספות , חזרו לבסיסיהם, הישראליים זינקו לגיחותיהםהמטוסים . וירדן

, חילות האוויר הערביים.  גיחות1,000- ביום הראשון למלחמה הם ביצעו קרוב ל.  דקות8 עד 6בסבבים של 

ים כי  מסיבה זאת טענו מפקדי צבא ערביים רב14.לא יכלו לבצע סבב של מטוס במשך יום שלם, במקרים רבים

והמשיכו בהאשמותיהם הקולניות גם , ארצות הברית ובריטניה סיפקו לחיל האוויר הישראלי מטוסי תקיפה

הישראלים הביכו קשות את הנשיא . אחרי שהובהר להם כי ארצות הברית ובריטניה לא היו מעורבות בתקיפה

עה שקרית לעיתונות בנושא נאצר ואת המלך חוסיין בפרסום הקלטה של שיחת שני המנהיגים על ניסוח הוד

  15.זה

- צבאי הבינלאומי ב-בנוסף להבנת הרקע הפוליטי, יש להכיר" ליברטי"על מנת להעריך כיאות את תקרית 

ל קם רשמית עם "צה. ולעמוד על היחסים ששררו בין חילות האוויר והים של ישראל, ל"גם את מבנה צה, 1967

אחד . ר קיבל את השראתו הראשונית מבריטניה הגדולהחיל האווי. 1948 במאי 14-הקמת מדינת ישראל ב

 ראש הממשלה הראשון 16.היה בתחילת דרכו טייס בחיל האוויר הבריטי, אלוף עזר וייצמן, ממפקדיו החשובים

למפקד הראשון של חיל , ב"בוגר האקדמיה של צי ארה, ן פול שולמן"מינה את רס, דוד בן גוריון, של ישראל

  .הים

- לאור לקחי מבצע סיני ב, 1967-ב. 1948-ה מעליונות אווירית מאז מלחמת העצמאות בחיל האוויר נהנ

ההישג העיקרי של חיל הים במלחמת . חיזקה ישראל בעיקר את חיל האוויר ואת הכוחות המשוריינים, 1956

האמיר "העצמאות היה הטבעת אוניית המלחמה המצרית 

תה בפעולה אחרת באו. על ידי הקומנדו הימי" פארוק

שתקפו אוניה , מלחמה היו מעורבים שני טייסים ישראליים

התקיפה נכשלה והמטוס . קרפט בוננזה'מצרית במטוס ביצ

שני הטייסים נהרגו והאוניה נחלצה ללא . התרסק במהלכה

  .פגע

 הפגיזה המשחתת המצרית 1956- במבצע סיני ב

,  להפתעת המצרים17.את נמל חיפה" איברהים אל אוואל"

שהוצבה במפרץ חיפה , "קרסנט"פתית המשחתת הצר

צרפתי אותה -מ כחלק משיתוף הפעולה הישראלי"כאוניית נ

זמן קצר . נסוגה" איברהים אל אוואל "18.השיבה אש, עת

 מטוסי אוראגן של חיל האוויר על המשחתת 2אחר כך צלפו 

 "אילת"י "אח, Z  משחתות ישראליות ישנות מתוצרת בריטית מדגם2ואז היא נתקלה בשייטת של , המצרית

 AAהמשחתות הישראליות אותתו בפנסי איתות את הקוד הימי הבינלאומי . )42- ק ("יפו"י "אח ו)40- ק(

צפה במשחתת , "יפו "י"אחקצין תותחנות על ,  סגן משה אורן19!".זהה עצמך"או " ?איזו אוניה"שמשמעו 

באש על האוניה המצרית והוציאו  המשחתות הישראליות פתחו 20. ולא את האות המוסכםAAהמצרית משיבה 

 לאחר שיפוצים מקיפים הייתה 21.והיא נגררה לנמל חיפה, צוות השתלטות עלה על סיפונה. אותה מכלל פעולה

  .)38-ק ("חיפה"י "אחלמשחתת השלישית בחיל הים ושמה הוסב ל" איברהים אל אוואל"

)באדיבות עמותת חיל הים(איברהים אל אוואל   
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נודעה ,  שלהAA ואיתות 1956-להתנסותם של משה אורן ושל חיל הים במגע עם המשחתת המצרית ב

 שנים רבות מאז מלחמת סיני חלקו חיל הים וחיל האוויר ."ליברטי" שנים אחר כך בפרשת 11השפעה גורלית 

חיל האוויר טען כי התקפת הצליפה של מטוסי האוראגן ". איברהים אל אוואל"זה על זה לגבי חלקם בהכנעת 

 כי אש התותחים של משחתותיו השביתה את הגה האונייה ואילו חיל הים גרס, שלו זירזה את כניעת האוניה

מתוחכם ומתקדם ראשון בחשיבותו , כבר נודע חיל האוויר ככוח מובחר, 1967-  ב22.ואפשרה את תפיסתה

   23".בשיא השפל"נמצא , אלוף שלמה אראל, לדברי מפקדו אז, ואילו חיל הים, בחזית קווי ההגנה של ישראל

-בנוסף למטוסי סופר, CJ3'  מטוסים מתקדמים מדגם מיראז76 היו לחיל האוויר 1967בפרוץ מלחמת 

 3היו רק , לעומת זאת, לחיל הים. וכן היה לו סגל של טייסים מאומנים היטב, 4ומיסטר ) ד"סמב (B-2מיסטר 

וכמה כלי שיט קטנים כמה צוללות שעבר זמנן , ) מהן מוצבות במפרץ אילת3( טרפדות 9, משחתות מיושנות

עם , 1968-אבל זינוק זה התרחש רק ב,  חיל הים עמד בפני זינוק גדול קדימה ללוחמה ימית מודרנית24.שונים

  25.רכישת ספינות טילים מודרניות

 ניכר 1967-המתח בין חילות האוויר והים ב. תחרות עזה בין זרועות צבא אינה תופעה ייחודית לישראל

-ב". ליברטי"ובין הבקרה בזמן התקיפה מהאוויר על " רויאל"לו בין מוביל מבנה בכמה מן השיחות שהתנה

" רויאל" דקות לפני שהבקר הראשי פקד על מבנה 3- דקות לאחר תחילת התקיפה האווירית וכ11-כ, 1409

- ב, אם היה לך מבנה של שני מטוסים עם פצצות: "לבקרה, סרן יוסף צוק, אמר מוביל המבנה, "!עזוב אותהת"

מוביל מבנה ,  ככל הנראה26."אחרת חיל הים בדרך לכאן. זו תהיה מצווה, פני שחיל הים מגיעל דקות 10

רצה שההתקפה תושלם בידי חיל האוויר והציע להקצות מייד )  שלו היה סרן משה המרמש2' מס(" רויאל"

כך הגיעה -ות אחרכמה דק.  הגעת חיל היםלפניכדי לבצע אותה ביעילות , למשימה מטוסים חמושים היטב

איברהים אל "השתתף בתפיסת , ן משה אורן"רס, שמפקדה, של חיל הים) רים"סט(פלגת סירות טורפדו 

  ".אוואל

ר מפקד הפלגה " סט,)204-ט" (דיה"י " אחעל סיפון) קשר, ניווט, גילוי (ק"גנקצין , 20בן , אהרן יפרח

  :ביטא כמדומה את תחושת אנשי הטרפדות באותה עת, )ג"המפל(

אף אחד  .במצרים ובסוריה לנמלים 13ם של שייטת וותי צ5חיל הים החדיר , בלילה הראשון של מלחמת ששת הימים

 914רים "פלגת סט.  להטביע את ציי מצרים וסוריה בעודם בנמל–מהצוותים האלה לא הצליח להשלים את משימתו 

י " באח206-ה טהתנגשבמהלך הנסיגה ה  במהומה שהשתרר.הצוות שנשלח ללטקיה בסוריהנשלחה לסייע בחילוץ 

.  שם תוקן החור חיש מהר, חיפה בחזרה לנמלפליגהה" נגה"י "אח.  חור בגודל צלחתה בחרטומהוקרע) 22-ק" (נגה"

השריון כבש את סיני .  חיל האוויר השמיד את כל חילות האוויר הערביים ושלט בשמיים,היום הרביעי של המלחמהעד 

וחיילים ישראליים התפללו , הצנחנים תפסו את כל הגדה המערבית ומזרח ירושלים. סואץוטבל את רגליו בתעלת 

  27.היינו לחוצים להיכנס לפעולה.  אנחנו עשינו חור באחת מספינותיו שלנו–וחיל הים . בכותל המערבי

שהיתה , מפקדת חיל הים: "אישר את ניתוחו של יפרח, "ספינות שרבורג"מחבר , 'אברהם רבינוביץ

סכלת מחוסר פעילותו של החיל בשעה שכוחות היבשה שעטו בתוך סיני ובגדה המערבית וחיל האוויר זכה מתו

  28."קיוותה למצוא אוניית אויב שתאפשר לה להצטרף למלחמה, בניצחונותיו המדהימים

 הפליגה אל תוך 1967,29 ביוני 1-לפי הפקודות שניתנו לה ב, "ליברטי. "כך הוצבה התפאורה של הטרגדיה

, באמצעות ראשי המטות המשולבים, ב"אזור לחימה פעיל מבלי לדעת כי הסוכנות לביטחון לאומי של ארה

 שנות 50- מה שהתרחש אחר כך היה האסון הכבד ביותר ב30. ביוני להוציא אותה מאזור הסכנה7- פקדה ב

  .ב"ארה-יחסי ישראל

  

  

                                                 
1

 C3' מבני מטוסי מיראז הוקצו לבמלחמת ששת הימים.  קרבמקובל להקצות בקשר אותות קריאה למבנים של מטוסי        

אות קריאה של ". הכורס" כונה "ליברטי"המבנה שתקף ראשון את ; של חיל האוויר אותות קריאה של חפצי בית

המבנה השני .  אותות קריאה של שמות סיגריות הוקצו2Bמיסטר -למבני סופר". מנורה"ים אחר היה 'מבנה מיראז
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,  נקראו על שם מנהיגים בעולם4 סטרמבני מטוסי מי". רויאל"נקרא , מיסטרים-מבנה של סופר, "ליברטי"שתקף את 

  .'וכו, "ניקסון", "לטוורוז", "יל'רצ'צ"

אם למדיניות  בהת,לא ניתנו לפירסום "ליברטי"ת הטייסים המעורבים בתקיפת שמו, במשך תקופה ארוכה

 פותח בצרפת על ידי ,"שחק"שכינויו בחיל האוויר היה , C3' המיראז. או שהם עצמם רצו בעילום שמם, הישראלית

שיפורים רבים . טייס הניסוי הראשי של התעשייה האווירית, מ דני שפירא"מפעל דאסו תוך סיוע משמעותי של אל

 שנמכרו לישראל C3' כינה את מטוסי מיראז, ירות של דאסוהמכ מנהל, ברנרד ווקה. הוכנסו כתוצאה של המלצותיו

 SEPR 844מלבד האות השונה והחלפת התקני המנוע הרקטי .  יהודי בצרפתית– Juif סימל CJ3 .J' בשם מיראז

 C3 .. Bill Gunston, An Illustrated Guide to the Israeli Air Force- היו זהים לJמטוסי , מ" מ30בשני תותחי 

(New York: Arco, 1982), 88.  
2
 שאישרו לי ,C3'  עם טייסי מיראזישוחחת.  קשר500 עד 450קולי נעשים במהירות של -יעפי צליפה במטוס סילון על        

וחלקם , מ"כדי לצמצם את זמן החשיפה האפשרי לאש נ, הם טסים במהירות המרבית שהם יכולים, כי ביעף תקיפה

 שניות למייל מדי 6.5עשוי להשתנות בין מייל מדי  ,אם כן, ב הסגירה על המטרהקצ.  קשר550צלפו במהירות מעל 

   .אין להפרש זה של שנייה וחצי השפעה משמעותית על עובדות התקרית.  שניות4 עד 3.25 חצי מייל מדי - שניות8
3
ל וכל מטוס יכ. ות שני7-משך הירי להוצאת כל התחמושת היה כ.  פגזים125-מלאי התחמושת לכל תותח היה כ       

באותו זמן המטוס עובר כמעט חצי מייל ואז .  משלושת היעפים שלוד שניות בכל אח2- לירות במשך מעט מעל ל

הוא הסתיים והמטוס שבר החוצה כחצי מייל , תחיל במרחק של מעט פחות ממייל מהמטרההאם הירי . שובר הצידה

 .Gunston, Illustrated Guide, 86; and Peter B:  המידע על המטוסים והתותחים הוא מהספרים.מהמטרה

Mersky, Israeli Fighter Aces: The Definitive History (North Branch, Minn.: Specialty Press, 1997), 

47.  
4
  .מ"ב ובריה"אינו אמנה בין מדינות אלא הסכם בין ציי ארהשמתייחד בכך " הסכם תקריות בים"        
5
 יש תמונה של "אמריקה" של 1967של ) 'תמונות וכו, מכיל חוויות, רשמי שנכתב בידי הצוות- ספר לא(ספר המשט ב        

ביחד עם צילום של לוח התדריכים , 1967 ביוני 9- ב"אמריקה"ל סיפון עגייס במסיבת עיתונאים .  למשנה-אדמירל

ם מדגם ימשחתת טיל, DLG 381די  שנעשה בי,1967 ביוני 5-הלוח מציין מעקב סובייטי ב. שבו השתמש האדמירל

-381שין סובייטי אק-דגם. 3": 1967 יוני Z022032-משחתת זאת מוזכרת במסר ממפקד הצי השישי ב. קאשין

DLG 021700 מקום E23-37 N32-24 , 18מהירות , 270קורס".  

 Niel Sheehan, “A Larger Soviet Vessel Follows U.S. Carrier in Mediterranean,” New : גםורא

York Times, June 4, 1967, 4 .כמשחתת טילים גדולה 381' תיאר את מס, "אמריקה" על סיפון היהש, שיהן 

  .1967 ביוני 2, שין שהופיעה בזירה ביום שישיאמדגם ק)  טון6,000(

שזוהתה , DLG 383 ביוני המעקב היה של 7-ב. DLG 381 ביוני המעקב הסובייטי נעשה שוב על ידי 6-ב

פרוץ הקרבות   כי יומיים לפני,דיווח" לייף" .שיןא כמשחתת טילים מדגם ק1967 ביוני 16- מ, "לייף"ב העת בכת

  . הפליגה דרך מצרי הבוספורוס בדרכה למזרח הים התיכוןDLG 383, במזרח התיכון

- ב. שה בטיליםוולה חמדלציון משחתת ג) פריגטת טילים מונחים (DLGיהוי זב ב" השתמש צי ארה1967-ב

  ).משחת טילים מונחים (DDG- להשתמש בזאת ועברבלבלת מ בהגדרה שמתהשל הפסיק הצי 1975
6
 CVA-66של הודעה לעיתונות ראה . מצטט פיסקה זאת במלואה)  66CVA" (אמריקה". אס.אס. של יושטספר המ       

 הדוק עם קבוצת מה סובייטיות שונות במבנהחות של אוניות מלנהספר כולל כמה דפים של תמו. 26-67' מס

  ."אמריקה". אס.אס.של יו המשימה
7
   Phil G. Goulding, Confirm or Deny: Informing the People on National Security (New York: Harper 

& Row, 1970), 146-48; and Jack Broughton, Going Downtown: The War against Hanoi and 

Washington (New York: Pocket Books, 1990), 193-210.  
8
   Goulding, Confirm or Deny, 137-67.  
9
  .145, שם       
10
  .144, שם      
11
  .152, שם      
12
  . רזי'ניו ג,  בגלסבורו1967 ביוני 24- וב23-מפגש הפיסגה אכן התקיים זמן קצר אחר כך ב      
13
 .Churchill, Randolph S., and Winston S:למשל, ראו. יש ספרים מעולים רבים על מלחמת ששת הימים     

Churchill. The Six Day War. Boston: Houghton Mifflin, 1967  - יל'רצ'וינסטון צויל 'רצ'צ. רנדולף ס ,

, אפשטין-לוין' א (1967ז "מלחמת ששת הימים תשכ: צחוןיהנ" , רפאל בשן;)1967, מסדה" (מלחמת ששת הימים"

1967(; ; Brigadier General S. L. A. Marshall, Swift Sword: The Historical Record of Israel’s 

Victory, June 1967 (Washington, D.C.: American Heritage Publishing, 1967); Associated Press, 
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Lightning Out of Israel: The Six Day War in the Middle East (New York: Associated Press, 1967); 

J. N. Westwood and Edgar O'Ballance, The Third Arab-Israeli War (Hamden, Conn.: Archon 

Books, 1972); J. W. Westwood, The History of the Middle East Wars (New York: Exeter Books, 

1984), 80-107.  
14
 Benjamin Franklin Cooling, ed., Case Studies in the Development of Close Air Support, Airראו     

Force History, (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1990) . בררטון גרינהוס כתב את הקטע

הישראלים טענו , במהלך מבצע קדש: "מציין גרינהוס 1956-לגבי מבצע סיני ב". החוויה הישראלית"שכותרתו 

לא . וחצי גיחות של מטוסי הבוכנה שלהם-ם של מטוסי הסילון שלהם וכשתיים גיחות ביו4-שהצליחו לבצע למעלה מ

  ).150' ע." (שהמצרים הצליחו להוציא יותר מגיחה אחת ביום, סביר

שלא כחילות האוויר ,  את זמן הסבב שלו1967- ו1956 שיפר חיל האוויר הישראלי בין ,לדעת מחבר ספר זה

יימצאו מטוסי התקיפה שלו מעל מטרות , במקרה של מלחמה עם ישראלכנן כי ימטה האוויר המצרי ת. "הערביים

שבו יכלו לעמוד צוותי הקרקע והטייסים ,  זמן סבב של שעתייםקלזה איפשר בנ;  שעות3-ישראליות בערך אחת ל

 Westwood and O’Ballance, The Third Arab-Israeli."  גיחות ביום3 עד 2המצריים והמטוסים יוכלו לבצע 

War, 79-80 .כי חיל האוויר הירדני היה מאומן היטב ובעל יכולת של יותר מגיחה אחת ,מומחים אחרים גורסים 

, אחד ההסברים לטענת המצרים. ות הערכות אלהשאבל אין ראיות כלשהן שמאש, ייתכן שכך היה. 1967-ביום ב

 שישראל האמיןת לא יכלה להוא שההנהגה המצרי, ב ובריטניה השתתפו במלחמה נגד מצרים"שמטוסים של ארה

  . ומשום כך סברו שמטוסים אחרים היו מעורבים, הם-הקונספציה התבסס על יכולתם. ביצעה סבבים כה רבים ביום
15
   Randolph S. Churchill and Winston S. Churchill, The Six Day War (Boston: Houghton Mifflin, 

1967), 89-90 .  
16
  .2000 עד 1993- ת ישראל מננשיא מדיהיה המפוארת של עזר וייצמן קריירה התפקיד האחרון ב   
17
ידי מצרים -היא נרכשה על. נבנתה בבריטניה בתור משחתת מדגם האנט") אברהם הראשון (""אוואל- איברהים אל"    

  .1952מייסד שושלת המלכות ששלטה במצרים עד מהפכת , ונקראה על שם בנו של מוחמד עלי
18
   Martin van Kreveld, The Sword and the Olive: A Critical History of the Israeli Defense Force, 

(New York: Public Affairs, 1998). "622- כ1956-1957- מ"יינס'האוניות הלוחמות של ג" רשומה ב"קרסנטD.  
19
 Sontag, Sherry, and Christopher Drew. Blind Man’s Bluff: The Untold Story of Americanראו      

Submarine Espionage. (New York: Harper Paperbacks, 1999) , שם ציינו המחברים שהסובייטים אותתו

? מי אתה" הקוד הבינלאומי במורס של -") אלפא"כיום , A היה אז הסימול הפונטי של האות Able" (אייבל, אייבל"

 Armbrister, Trevor. A Matter of Accountability: Theם ראו ג". אייבל, אייבל: "השיבה" ון'גודג". "זהה עצמך

True Story of the Pueblo Affair. New York: Coward-McCann, 1970 ,121 :“ עכשיו משחתת משמאל

  ." זהה עצמך–אלפא אלפא "לחרטומו הבזיקה 
20
  . בתל אביב1990 בינואר 1-ראיון של מחבר ספר זה עם משה אורן ב       
21
, 1956-מפקד שייטת המשחתות של חיל הים במבצע סיני ב,  ינאי)סמק(מ שמואל "ון של מחבר ספר זה עם אלראי      

  . בתל אביב1990 בינואר 16-ב
22
   Van Kreveld, The Sword and the Olive ,147.  
23
 ביוני 16; ריה בקיס1990 בינואר 13;  בחיפה1989 באוגוסט 16: ראיונות של מחבר ספר זה עם אלוף שלמה אראל      

  . בחיפה1994 באוקטובר 20- ו;  בקיסריה1993 ביוני 6;  בקיסריה1992 ביוני 7;  בקיסריה1990
24
 1967-כלל חיל הים הישראלי ב, 146-147, )יינס'הוצאת ג: לונדון (1966-67 "יינס'האוניות הלוחמות של ג"על פי       

לשעבר  ["יפו" י" אח,]"זלוס"לשעבר אונית הוד מלכותה  ["אילת"י "אח( משחתות 3;  צוללות4:  אוניות מלחמה29

" לין פיו" ולפני כן "אוואל-איברהים אל"לשעבר המשחתת המצרית  ["חיפה"י "אחו, Zשתיהן מדגם , ]"זודיאק"מ "אה

 ספינות 5;  סירות תותחים מהירות2; רים" סט9; ]משחתת בריטית מדגם האנט, "מנדיפ"מ "ובמקור אה, הסינית

  . נחתות6-סיור ו
25
   .2001 , הוצאת אפי מלצר, אריה מרמרי)'מיל(ל "תרגום מאנגלית סא, גספינות שרבור.  אברהם,רבינוביץ       

26
  .1967 ביוני 8- טייסים ב/מהתמליל של קלטות השמע של חיל האוויר הישראלי של תשדורות הבקרה       
27
 באפריל 7-  ו1; באשקלון, 1993 בינואר 4; באשקלון, 1990 בינואר 15: חאהרן יפרמחבר ספר זה עם ראיונות של       

  .לאשקלון , פלורידה, שיחות טלפון ממיאמי, 1997
28
  .71, ספינות שרבורג, רבינוביץ       
29
  .1967 יוני Z011545מסר של ראשי המטות המשולבים       
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30
 Report of House Armed Services Subcommittee of the Committee on Armed Services, Houseראו       

of Representatives, 92d Cong., 1st sess., under authority of H. Res.201, May 10 1971 

(Washington DC: Government Printing Office, 1971).  



  

  

  חודשיים של משבר – 2פרק 

  
  

שקט לאורך - אישרר , 50-מאז שנות ה,  שניםזה. משבר מסלים והולך במזרח התיכוןתאפיין ב ה1967אביב 

נגד הסלימו -תגובות ותגובות .ישראלאלימות לתוך סוריות  חדירות 14 לפחות שם אירעו, ישראל-גבול סוריה

פעולות גמול נוספות ואזהרות מפני תקיפות ישראליות צהרות ה.  טנקים וארטילריהקרבותרובים ל חילופי אשמ

  1. החריפו את האווירהנגד סוריהל "של צה

  

  םו י62מינוס " ליברטי"תקיפת : אפריל ב7

על זכותה  של ישראל סביב נחישותה בין ישראל וסוריה העימותבמהלך שאירעו בהמשך לתקריות קודמות 

החל ישראלי הגיבו הסורים בהפגזה כאשר טרקטוריסט  ,גבוללהנושקים לעבד שטחים באזורים המפורזים 

אחר כך בתקיפות של חיל האוויר על ותחילה מהקרקע ,  באשהשיבל "צה . הצפונילחרוש בתוך האזור המפורז

הזניק חיל האוויר . כיוון האזור המפורזטסים לזמן קצר נצפו מיגים סוריים כעבור . עמדות תותחים סוריות

. מדגם מיגסוריים  מטוסי קרב 6 ,בשני קרבות אוויר נפרדיםהופלו של אותו אחר צהריים  ובסופו מטוסים

  2.י חיל האוויר שבו בשלום לבסיסםמטוסכל .  דמשקבעיבוריכמה מיגים נפלו , להשפלת הסורים

  

   יום36פה מינוס יהתק:  במאי2

  3.חופי אפריקה מולים  חודש4למשימה בת , יניה'וירג,  יצאה מנמל הבית שלה בנורפולק"ליברטי"

  

   יום26פה מינוס יהתק:  במאי13

עשרה חטיבות לאורך הגבול בהכנה - כי ישראל מרכזת עשר או אחת, לממשלת סוריהדיווחוהסובייטים 

. למצריםגם הסובייטים מסרו מידע שקרי זה .  חיילים ישראליים125 למעשה היו באזור רק 4.להתקפה

סורי -ישראליגבול האזור הלבקר ב,  בתל אביבהסובייטיעות הנספח הצבאי באמצ, סובייטיםציעו להישראלים ה

הסובייטים האמינו ם ומנחוקרים האתוהים יום עד ה. אלה נדחוצעות האך , במו עיניהםשם  המצב עמוד עלול

  . םו ביודעיקרישמא  או ש, בצפוןההיערכות המידע שניפקו על למהימנות

ל המצרי גנרל מוחמד פאוזי לא "הרמטכ.  תעלומהזאת עדיין ?יהדיסאינפורמצלהסובייטים  נזקקומדוע 

 אמצעים אף שעמדו לרשותם ו,כוןאינו נהסובייטי  כי הדיווח ,פקידים אמריקנים אמרו למצרים. םלההאמין 

 נכונות גירסתם שלל ייתכן כי זאת הוכחה. דומה כי המצרים לא היו מעוניינים באימות, לאימות עצמאי

 ק שיחק משחהסובייטי אבללדיווח בעצמו מנהיג מצרים גמאל עבדול נאצר לא האמין כי  ,יםהיסטוריונים אחד

 ימלחמה בלתי צפויה ובלתאל זה ה סףההערכתו הלקויה את דירדרה  ,למרבה אסונו 5.הסף-על- של הליכה

  .רצויה

הועסקו , בנוסף לבעיות חמורות מבית. מנה גדושה של צרות משל עצמועם נאצר תמודד  ה1967במאי 

למנוע כדי טנקים מצריים הוצבו בבגדד . ת אזרחים ממושכת בתימן הרחוקהמ הטובים ביותר במלחיסותיויג

בין מדינות ות הדדיות  וחתירוליתמיל החמולתוך כדי  6.רדיםו בכלוחםקי אר בעוד הצבא העיהתפרעויות

ירדן וסעודיה את תקפו , יותשמרנערביות  מדינות ובין, או מהפכניות בהנהגת מצרים" מתקדמות" יותערב

 בהסתפקותולחימה בישראל ה בתחום ותברכרוכיוהאשימוהו , יםהערביכל התקשורת הנשיא נאצר מדי יום ב

  7.במלל תוקפני

23 
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 :ברורהממשלת מצרים עמדה נקטה ,  לגבי התכונה הישראלית מול סוריהעם אמיתות המידעללא כל קשר 

עמוד ולם הערבי ולעבסורי ומצרים עומדת להפגין את מנהיגותה יש ריכוז של גייסות ישראלים ליד הגבול ה

  .מדינת האחות שלה, סוריהלימין 

  

   יום25פה מינוס יהתק:  במאי14

רים צם להיכנס לסיני והעמיד את הכוחות המזוינים של מיחכים עאמר פקד על גייסות מצרי-פילדמרשל עבד אל

משוריינת מצרית  אוגדהת וולפח,  במאי בדרכם לסיני14-  בקהירב במופגן צעדוכוחות מצריים  8.בכוננות מלאה

עם נציג ישראל ' ם ראלף באנץ" האול"מזכ-תתנפגש  במאי 14-ב.  בחודש15- אחת חצתה את תעלת סואץ ב

 יןא"כי ו" , כל ריכוז של כוחות ישראלים בגבול הסוריין להדגיש כי אונוצבר" שציין כי ,ם גדעון רפאל"באו

  9." כל עוד הצד האחר לא עושה זאתיתפעולה צבאית ישראלמ לחשוש סיבה כלשהישהו ילמ

  

   יום23 מינוס התקיפה:  במאי16

דרש הגנרל המצרי , )UNEF(ם "מפקד כוח החירום של האו, יהקריאינדר ההודי גנרל -ור'יגי למשיגרשבמכתב 

ל "מזכל הועבר תבכ המ.1956-  במבצע סינימאז  ברצועת עזה הוצבש, ם" את כוח האותופנלמוחמד פאוזי 

  .שביקש הבהרות, או טאנטם "האו

  

   יום22פה מינוס יהתק:  במאי17

או  .ישראל- יד גבול סינילם " האושם חנו יחידות כוח החרום של, עמר- סבחה ולאל- כוחות מצריים הגיעו לאל

כוחות  ל שןכלשהתנועות  אובחנובאחרונה כי , קוני-מוחמד עוואד אל, ם"טאנט הודיע בכתב לנציג המצרי באו

   10. מצריםלהדאיג את לוליםשע , צבא ישראליישראלים או ריכוזי

  

   יום21פה מינוס יהתק: במאי 18

ם "נוכחות כוח החירום של האושים קץ לל"כי החליטה  ,ם"ל האו"מזכלמצרים  זה הודיעה ממשלת םוי בצהרי

  11".רצועת עזהבהרפובליקה הערבית המאוחדת ותחומי ב

  

   יום20ינוס פה מיהתק:  במאי19

לא תהיה מלחמה אם המצרים לא יתקפו "כי  ,אביב- בתלשר החוץ הישראלי אבא אבן הודיע לשגריר הסובייטי 

כוח החרום של  או טאנט הבריק לקהיר כי 12]".דרך מצרי טיראן[ לזכותה של ישראל לחופש שיט תנכלוולא י

 היחידה 13.ם שלהרביואים הלימל כוחות ה שכלליגיוס ב החלה ,שדבר הפינוי נמסר לה, ישראל. פונהים "האו

וכוחות מצריים החלו ביום זה את המקום פינתה , שייח-שארם אשחנתה ב, כוח החרוםהיוגוסלבית של 

  14.התרכז שםל

  

   יום19פה מינוס יהתק:  במאי20

ה  למעלולהרחיקוגביל את תנועות הצי השישי בים התיכון הורו להב "של ארה) JCS(ראשי המטות המשולבים 

על איים בהנחתת מהלומה עזה  שר ההגנה הסורי חאפז אסד 15. מייל מאזור הלחימה הפוטנציאלי300-מ

  .ישראל
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   יום18פה מינוס יהתק:  במאי21

כי הנשיא נאצר  אמר ,אוויר ביר גפגפה שבסיניהפני קציני חיל האוויר המצרי בבסיס נאום שנשא ביום זה לב

 22ליון י זה בעמוד הראשון של גנאוםרסם י פ"אל אהרם"(רץ עקבה במפבקצה  את מצרי טיראן שחוסםהוא 

 ל"מזכוב "בתיווך ממשלת ארהשנחתם , 1957-בישראל מסיני על התפנות  בהסכם  האופרטיביסעיףה .)במאי

כמה . היחיד שלההדרומי הנמל  - אילת אל במפרץ עקבה הבטיח את חופש השיט של ישראל , ם"האו

ם דאג המרשלד " האול" מזכשהחליפו פרטי נכללו במזכר, אך לא כולן,  אזמההסכמות וההבנות שהושגו

 דרך מזרח הרחוקמזרח אסיה וה- עם מדינות אפריקה ודרוםה סחר לחיוניותמודעת,  ישראל16.והנשיא נאצר

זכותה זו במהלך הדיונים בזירה עמדה בתקיפות על  -   ללא צורך להקיף את כל יבשת אפריקה-הים האדום 

 עילהרים כצָ המְ את חסימת  הראת כי , לנשיא נאצרהריהבהבתוך כך ו,  בנושא מצרי טיראןיתהבינלאומ

  .ריםצָ  את המְ לחסוםנאצר הוראת ך בפומבי יומיים לפני עמד על כאבא אבן . למלחמה

את הגיש יוס באטל אך טרם ששהחליף את השגריר לו, ב למצרים"השגריר המיועד של ארה, רד נולטה'ריצ

 כללש, ייני המזרח התיכוןנתת שר החוץ לע, ין רוסטאו'מברק בחתימת יוגביום זה קיבל , בקהירהאמנתו כתב 

נולטה לעכב את הציע , לאור נאומו של נאצר בביר גפגפה. נשיא נאצר הלאונסון 'הנשיא לינדון גאת מסר מ

נשיא . פייסניהיה  ,באותו בוקרשהועבר עוד , מסר ה. מיידהגישו לצטווהנאך  ,ונסון' הנשיא ג מסרהעברת

ונסון 'ג.  עם מנהיגי מדינות ערב וישראליחות יוברט האמפרי יישלח למזרח התיכון לשנוכי סגבו הציע ב "ארה

 אמריקני ןניתוח מודיעי. דיפלומטימישור הב  כי ניתן לפתור את המשבר,הניחודין ראסק עדיין שלו ושר החוץ 

זכויות השיט לא יופרו  כל עודמלחמה תחייבה להימנע מה כי מצרים אינה מוכנה למלחמה וכי ישראל סיכם

 כי עשר אוניות ,1936- מנדרש לפי הסכם מונטרהכ, הממשלה הסובייטית הודעה זה פירסמהיום ב. שלה

  17. והדרדנלים לים התיכון מהים השחור דרך מצרי הבוספורוססובייטיות יפליגומלחמה 

  

  יום 16פה מינוס יהתק:  במאי23

 18.מול פורט סעיד" ליברטי"ת  אלהציב ב ביקשה מראשי המטות המשולבים" של ארהון לאומיהסוכנות לביטח

 ,יןזהאול שונות  יעדחופי מדינותבקירבת להפליג  נהגו, "ליברטי "כגון, NSA השהפעילמודיעין האוניות איסוף 

אוניות אלה . המלחמה הקרמבחינת ה בין היתר, תצבאי או תפוליטי בעל משמעות שידורולנתח כל ט יהקלל

 פרנק FBIS.(19(מידע על שידורים זרים הרות ילשאת תכניהם העביר ולשידורי רדיו מסחריים האזינו גם ל

 בו מדימלחמה עלולה לפרוץ שלאזור " ליברטי" בפני הממונים עליו נגד שיגורמחה , NSAאזרח עובד , רייבן

  20. הגורליתנשלחה למשימתה" ליברטי" ו-  מחאתו נדחתה. רגע

  

  יום 15פה מינוס יהתק:  במאי24

להפליג במלוא המהירות " ליברטי "נצטוותה ")Z" לגבי ציון זמן ערת מתרגם במבואהו רא( Z0530-ב

   . מייל3,000מהלך , ספרד, לנמל רוטה , בחוף השנהב21,אן'מאבידג

  .כי מצרים מיקשה את מצרי טיראןביום זה  ו קהיר דיווחעיתוני

  

  יום 14פה מינוס יהתק:  במאי25

שר המלחמה המצרי שאמס .  החלו לעזוב את ישראל ואת מצריםאמריקנים של דיפלומטים יהםותבני משפח

שר החוץ אנדריי גרומיקו ושר ההגנה ,  עם ראש הממשלה אלכסיי קוסיגיןתלהתייעצויובדראן טס למוסקבה 

הסובייטים . נייב'יאוניד ברזלהקומוניסטית  המפלגה ל"מזכעם  נועצו  נודע אםאל. קו'החדש מרשל אנדריי גרצ

  .  גם יחד לנאצר מסר של אזהרה ותמיכהיגרוש

 

  יום 13פה מינוס יהתק:  במאי26

שנועד שר החוץ אבא אבן הגיע לוושינגטון אחרי . ישראלצדדית לימין -בעמידה חדב " את ארההאשימהמצרים 

התקבל רשמית הוא לא .  בלונדון הרולד וילסוןת בריטניהראש ממשלעם שרל דה גול בפריז וצרפת  נשיא עם
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עם שר ההגנה ,  עם הנשיאועד שם נ,ונסון'אזור המגורים של הנשיא גדלת צדדית לב הוכנס א אל,בבית הלבן

ונסון ' ג22.משרד החוץבכירי השלישי ב, רוסטאו. ין ו' מדיניים יוגיםלעניינתת שר החוץ עם מקנמרה ו. רוברט ס

הדגיש באוזני אבן . לא תגובה צבאית מצד ישראלב ישב את המשברליבתוך כך  והיה מעוניין למשוך זמן

פו אם תנקוט בסוב "ארהמישראל תקבל ו תמיכה דיפלומטית ז איביקש לבררהמשבר וחומרת  את האמריקנים

שדלת אחרי . מעלית הלא מקנמרה ורוסטאו את אבן ,ונסון'גליוו  פגישהתום הב.  פעולה צבאיתשל דבר

הם ", ונסון אמר'ג" ?ינועואתה חושב שהם ",  ואמרונסון'ג לא רוסטאו פנה ,אבןהמעלית נסגרה מאחורי 

  23."ינועו

  

   יום12פה מינוס יהתק:  במאי27

כבר ישבה הממשלה ודנה באפשרות של יציאה  ,מוושינגטוןבשובו  ,אבא אבן בנמל התעופה לודכאשר נחת 

שבו נדונה יצאה , בממשלההדיון . ונסון'וילסון וג ,ווח על פגישותיו עם דה גולידומיהר לירושלים אבן . למלחמה

 שבועות 3 עד 2ב "ארהלאפשר הוחלט ל. 24.התמשך עד לאחר חצות והתחדש למחרת, מיידית להתקפה

  .למציאת פתרון

אדמירל ויליאם - את תתב באירופה "מפקד כוחות הצי של ארה, מקקיין הבן. ון ס'אדמירל גדרך באותו יום תי

 ימי מחופי מייל 100 לא להפעיל מטוסים בטווח של והורה לו, הצי השישי האמריקנימפקד , מרטין. איי

  25.מצרים

  

   יום11פה מינוס יהתק:  במאי28

  26.ף פעולה צבאי נגד ישראלוק חתמו על הסכם לשיתארסוריה ועי

  

  מים י10פה מינוס יהתק:  במאי29

 עם להתעמתאנו מוכנים עתה ": אמר, םהלאומית של מצריפני האסיפה  ביום זה להנשיא נאצרבנאום שנשא 

 – 1948 מלפני ותו כי הוא מוכן להחזיר את המצב לקדמהכריזאותו יום שכונסה תונאים יובמסיבת ע" ,ישראל

  . לפני הקמת מדינת ישראל

  

  םי ימ9פה מינוס יהתק:  במאי30

 עם ת צבאיבריתל עשם מלך ירדן חוסיין אבן טלאל לקהיר וחתם טס , מערבה ממשלות שהפתיע אתבמהלך 

 כי השוח גברה התישראלבחוגי השלטון ב.  את הכוחות המזוינים של ירדן תחת פיקוד מצריעמידה שה,מצרים

  .ועתה ירדן ממזרח, ק מצפוןראסוריה ועי, מדרוםערוכה מצרים : מתהדקת ישראל הטבעת סביב

  

   ימים7פה מינוס יהתק:  ביוני1

תווספו שם י ה, בערבית וברוסיתמומחים השולטים 27.ספרד, רוטהב ב"הגיעה לבסיס הימי של ארה" ליברטי"

  29.עבריתאיש מהם לא ידע  28. האוניהלצוות המודיעיני של

 ל בתקופת מבצע סיני"ל צה"שהיה רמטכ, משה דיין.  ממשלת איחוד לאומיםהקיחליטה לממשלת ישראל ה

מנחם בגין ממפלגת . לה לוי אשכולבידי ראש הממשהיה שלפני כן , הביטחוןקיבל לידיו את תיק , 1956- ב

  . תיקבלי יםשרהצטרפו לממשלה כ חרות ויוסף ספיר מהמפלגה הליברלית

שר החוץ המצרי מחמוד ם ובדמשק כאשר "ששירת כשגריר באו ,רלס יוסט'השגריר האמריקני בדימוס צ

נאצר קבע . עברעמיתו לשנשיא נאצר באמצעות  למצרים במטרה ליצור מגע עם הבא,  כשגרירשםכיהן ריאד 

לארצות לא היה עדיין , ולפיכך  ,1967 ביוני 5- את כתב האמנתו בלו  יגישהמיועד נולטה האמריקני השגריר ש
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 לא היה אפוא מגע ב"ארהל .השגרירותעם סגן ראש היוועד  סירב לובינתיים 30,אמן בקהירושגריר מהברית 

  .נשיא נאצרבוושינגטון קשר ישיר עם הלשגריר מצרים לא היה , ככל הידועו, השליט המצריישיר עם 

  

   ימים6פה מינוס יהתק: ביוני 2

ב מוכנה לקבל בוושינגטון "ריאד ואמר לו כי ממשלת ארה מודחשר החוץ מעם השגריר יוסט התקשר בדחיפות 

  . ביוני7-בפגישה דין -למוחי א ונקבעה, ריאד טלפון לנאצר. דין- את פני סגן הנשיא זכריה מוחי א

 00°34'- צפון ו27.2°27', "אלפא" היה נקודה היעד. רוטה אל מזרח הים התיכוןהפליגה מנמל " ליברטי"

 מייל 38- סיני שבשליטת מצרים וכמחוף  מייל 13-כ,  הסיור שלהתוכניתתחילת ה כוגדרשהנקודה  -  מזרח

   31.מחופי ישראל

קני בשוגג את אוניית הסוחר  של חיל האוויר האמריD105-Fב קרמפציצי תקפו , בצפון וייטנאם, אותו יום

  . במפרץ קאם פהה"טורקסטאן"הסובייטית 

  

   ימים5פה מינוס יהתק:  ביוני3

כי לא לראש הממשלה אשכול ויועציו ח וו די,חזר זה עתה מוושינגטוןש ,ראש המוסד, מאיר עמית) ‘מיל(אלוף 

אין  כי ,ככל הנראה, נהבימב "כי ממשלת ארהב לפתוח את מצרי טיראן ו"במאמצי ארה התקדמות חלה שום

פני הממשלה כולה לאשכול ויועציו החליטו להביא את הסוגיה . פעולה צבאית ישראלית נגד מצריםמנוס מ

  .למחרת היום

  

   ימים4פה מינוס יהתק:  ביוני4

 החליטממשלת ישראל התכנסה וה.  תחת פיקוד מצרייה את כוחותשהעמידהת יעל ברבקהיר מה תק חאעיר

  .לצאת למלחמה

  

   ימים3פה מינוס יהתק:  ביוני5

מטוסים תקפו  0745- ב32.וחיל האוויר הישראלי כמעט את כל מטוסיהזניק בשעות הבוקר המוקדמות 

. על הקרקעהיה  כמעט כל חיל האוויר המצרי  כאשר את כל בסיסי האוויר המצרייםניתזמ-ים בויישראל

 היסריכוזי אוכלושאיימו על ,  המצריםבידיש יםטייסוביה TU-16ממפציצי במיוחד שחששו , הישראלים

  . דעד אחכולם המפציצים השמידו את , בישראל

שדר ראשון בקו החם שוגר  , לפי שעון ושינגטון0640בשעה , אחרי תחילת המלחמהכמה שעות 

ב תשתף פעולה עם ברית "ארהשקש יבוונסון 'לנשיא גפנה  קוסיגין מ"ת בריהראש ממשל .סובייטי- האמריקני

 מסר חסוי בערוץ היגרישראל ש. ם התכנסה בניו יורק"מועצת הביטחון של האו. ת העימובלימת בהמועצות

 את ישראל בחזית ףהירדני תקהצבא , לא נענה חוסיין 33.למלחמהשלא יצטרף קשה יבו, מלך ירדןלחוסיין 

  .מייד הושראל הגיב, המרכז

סירות הטילים . אוסה ליד פורט סעיד סירות טילים מצריות מדגם  תקפויםישראלי רים"סטמשחתת וכמה 

על  למדי בהתאכז יםהישראלי רים"ד הסטמפקד אח. גרו טיליםילא שהמצרים . פורט סעידנמל תוך  לאנסוגו 

  34.לנתק מגערים "הסטפקד על שמפקד המשחתת 

  

  פה מינוס יומייםיהתק:  ביוני6

נאצר . יםלרח ירושזהמערבית ואת מכבשו את הגדה ו טנקים מצריים בסיני 150-הישראלים השמידו למעלה מ

  . ו את מצריםפ מטוסים שתקבשיגורניה טארצות הברית ובריהאשימו בפומבי את וחוסיין 
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מועצת הביטחון של . ב וסגר את תעלת סואץ"עם ארהשל מצרים הדיפלומטיים קשרים נאצר ניתק את ה

 35.ןדהחלטה היתה יר לענתהנהמדינה היחידה שאך , פה אחד הפסקת אששנתקבלה ה חלטהתבעה בם "האו

 בנמל נשבוימיים ישראלים - צוותי חבלה תתשל  לוחמים 6 36.לחםיק המשיכו להאמצרים ועיר, סוריה, ישראל

  37.אלכסנדריה

 אבל ,המלחמהימי ההפגזה נמשכה כל .  ישראלןכוחות סוריים תקפו והפגיזו מספר יישובים בצפו

  .ההתקפות נהדפו

  

  חדפה מינוס יום איהתק:  ביוני7

 ב"ים של ארהיימהכוחות המפקד , אדמירל מקקייןידי  מ"ליברטי"הועבר הפיקוד המבצעי על  Z0001בשעה 

הצי ] תחת פיקוד[פ "העביר את האוניה תהפקודה ל 38.שיימפקד הצי הש, אדמירל מרטין-תת לידי, אירופהב

  39.שגרתיהתקשורת הנוהל שוגרה לפי השישי 

.  ראשי המטות המשולביםידי-עללא , שיימפקד הצי השידי - גרתית עלניתנו ששי יצי השהפקודות לאוניות 

וסרה פעלה עצמאית , שייצי השפ ה"הועברה תשולמרות , לא היתה אוניית מלחמה רגילה" ליברטי"אבל 

  .  נוספת לשרשרת הפיקוד שלהחוליה פה הוסי רקהעברתה. ראשי המטות המשולביםפקודת ל

. פקודה לאוניית מלחמה דרך שרשרת הפיקודמשוגרת  ,ב"ארהצי מערכת התקשורת של על פי מבנה 

 הסופי ועןמהמקבל , שדר ראשוני רמשוג כאשר ,בדרך כלל, ךכ. שהכל יהיו מעודכניםבנויה באופן ת כמערה

 המפקד מןשדר מצפה לָ  תוך שהיאוזאת , עוד לפני הגעתה אליו דרך שרשרת הפיקוד "לידיעה"העתק ישירות 

 להישלח צריכות" ליברטי "אלשינגטון ו פקודות ראשי המטות המשולבים בויוה, אילךני ו ביו7- החל ב. הבכיר

, גרמניה, בשטוטגרטשמושבה  ,ב באירופה"מפקד כוחות ארה, למניצר. מפקדת גנרל לימן די לאקודם כל 

ו משם שודר. בלונדוןשמושבה  ב באירופה"מפקד הכוחות הימיים של ארה ,יןיאדמירל מקק מפקדת אלמשם 

ומשם , )CLG 4 ("ליטל רוק"הסיירת אוניית הדגל על סיפון ש, מפקד הצי השישי ,מרטין אדמירל-תתל

  . "ליברטי"ל

 להתרחק , שעקבה אחר אוניותיו,אדמירל מרטין אוניית מלחמה סובייטיתהזהיר ,  לעילאמורכ,  זהביום

  .שיי הצי השאוניותרבת ימק

פה אחד הפסקת אש שתיכנס בהחלטה ם " הביטחון של האומועצתקבעה ,  בניו יורקהצהריים אחר מוקדם

  40.זאת מצרים דחתה החלטה. סיני  זמן2200-לתוקף ב

 מספר פקודות גרראשי המטות המשולבים לשהחלו  -   סיניזמן ביוני 8-  ב0030 -  זמן וושינגטון1830- ב

היתה ראשונה עדיין ה" שמור מרחק"כאשר שוגרה פקודת . לשמור מרחק מאזור הלחימה" ליברטי"לורו שה

מאת או דרך פיקודים " חקרשמור מ" שדרי 5שוגרו בסך הכל .  ימי מחוף סינימייל 120במרחק " ליברטי"

, ב"ארהמערכת התקשורת הגלובלית של כוחות ים באחרשיבושים ו, נהלים לקויים, של טעויותבאבל , שונים

  41.הללו לפני תקיפתה" חקשמור מר"שדר אחד מסידרת הוראות אפילו " ליברטי"לא התקבל ב

  

   דקות40,  שעות10פה מינוס יהתק: 0310,  ביוני8

חובר על ידי ראשי המטות  ,מחוף סיני מייל 100 מרחק קייםל" ליברטי"לורה שה, השני" שמור מרחק"שדר 

 42.יילהמ 100 בתוך תחום מעט" ליברטי "באותה שעה נמצאה. "מיידי/סודי ביותר" סווגהמשולבים ו

  

   שעות8פה מינוס יהתק: 0556 , ביוני8

 מיילכשבעים ששטה , "ליברטי" סיור של חיל האוויר הישראלי בסמטוצופה ימי בהבחין  בערך 0558- ב

  :סקוט העיד. ון די'ג) ‘מיל( ם"סג. עזהלמערבית 
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. היתה משמרת שגרתיתזאת . רשקצין הסיפון בג כ8 עד 4משמרת ב יתי בחודש הי8בבוקר . כן המפקד. ת

הוא . מטוס סיור שטס לידנו וביצע כמה הקפות מעבר לרוחבית שמאל שלנוהיה יחיד שהיה לנו  ההחריג

  .פעמים ואז הסתלק 4-3-כ נוביסבחג 

  ?בערך באיזה זמן. ש

עליו מחמת המרחק לא יכולנו לראות . ממשקפותבו  צפינו.  לא יכולתי לזהות את המטוס. בערך0515-ב. ת

  .ם או סמלים כלשהםיסימנ

  .מר סקוט, ה היה זמן מקומיז. נשיא

 קיבלתי קריאה ך דקות אחר כ30- כ. המטוס ביצע כמה הקפות ואז הסתלק בכיוון תל אביב. כן המפקד. ת

מחצית בת האוניה רביקזיהיתי מטוס ב לדעת אם  וביקשהיה על הקובכיר סמית טכנאי קשר ו מהתיאום

אחרי שעזב את סביבת המטוס התרחק ון איזה כיובוהוא רצה לדעת  ,היהש ואמרתי ל. השעה האחרונה

הצלחתי לצלם ארבעה ."  לדעתיתישרצמה זה כל , טוב", הוא אמר." תל אביב ":אמרתי לו. האוניה

  43.גשרב שמצלמהבס ותצלומים של המט

  

ה באוניה יפיצהצופה הימי הישראלי על הדיווח עם נחיתתו 

 תעופה  בנמל)מודיעין חיל הים (4/ענף ים נציג, ן אורי מרץ"לרס

  44.מסיוריהםרו זלתחקר צוותי המטוסים שחהיה  שתפקידו ,לוד

 והוא משלועופה ימית ת לא היו לחיל הים יחידות אז הקמתומ

במלחמת ששת .  לו מטוסיםיקצה שהאווירהסתמך על חיל תמיד 

אחת עם אור , םוחיל האוויר שתי טיסות סיור ימי ביהקצה הימים 

מטוס   טס ביוני8-בבטיסת הבוקר  45.שקיעהעם ראשון ואחת 

ליד פורט סעיד אל נקודה דרומה נוראטלס  2501נורד מדגם 

מטוס ב צופה האוויר.  סימוני החרטום שלהפי ה וזוהתה עלתנצפ" ליברטי". סוריה לחוף , בקשת צפונהמשםו

אספקה של צי ת ימסוג אוניככלי שיט וזיהה אותה אוניית מטען גוף של שיש לאוניה  ,ככל הנראה, הבחין

ערוץ  מהנדס הטיס אמר ל46.ספינה אמריקנית שמדובר באיך הסיק בשעת בוקר מוקדמת זאתלא ידוע . ב"ארה

ת יכמו אוני, לא כל כך קטנה,  לא כל כך גדולה...הי ללא תותחים על...ה צבע אפורלהיה " :"תמז"טלוויזיה ה

בות וכתהיה האותיות המה שיכולנו לראות ...  זה משהו שאני בטוח לגביו–לא היה דגל על אוניה זאת . מטען

  47." לבקרה– אותיות אלה –מסרנו את זה  ו,על אותה אוניה

 ."לאוניהקרוב  "מיילחצי רב כדי ק רגל ו5,000ד ע 3,000 לגובה של הנמיך כי המטוס ,מהנדס הטיס אמר

  . סקוטם" את עדות סג,בעיקרו של דבר ,זה מאשר

 אווירצופה התיאר ,  הסיורוםבת 0700-כשהנורד נחת בערך ב

, ן אורי מרץ" לרס- GTR 5 -  החרטום שלהסימוןאת האוניה ואת 

 את בבירורוזיהה " יינס'מלחמה של גהאוניות  "בשנתוןלעל ישע

 הוא העביר את המידע 48."ליברטי "ב"כאוניית צי ארההאוניה 

 כי ,צייןרץ מ אורי 49.בסטלה מאריס שבחיפה 4/ לענף יםטלפונית

 והזהיר את "ירצאל קו"המצרית  לאוניהדמתה במראה " טיליבר"

, ךכשעה אחר כ.  הימי בחיפה לא לבלבל בין שתי האוניותןהמודיעי

ן "מרץ ברסהוחלף ,  שעות24 שלמשמרת תום ב, ערךב 0800- ב

  .משה טבק

 בתל חיל האוויר בקריה) מרכז שליטה(ט "שלבמנציג חיל הים 

, )ענף מבצעים חיל הים (3/ענף יםהוא על נוכחות האוניה האמריקנית לדיווח גם , ן פנחס פנחסי"רס ,אביב

של חיל )  חופי מרכזי}קרבי-ידיעות- מרכז{ק "מי (ם"במחבקרה העל שולחן " ליברטי" דיווחים אלה סומנה לאורו

ל שאכש והסימוןראה את אלוף אראל . )סימון אדום ("מטרה בלתי מזוהה"או , ")בואש -  skunk(ק נְ קָ סְ "הים כ

  50.)סימון ירוק ("ניטרלי"ל" סקנק" מותו לשנדעליו הוא פק

באדיבות אתר (ס של חיל האוויר לנוראט
 ")מרקיע שחקים"

 ואל קוציר) למעלה" (ליברטי"צלליות 
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   דקות18,  שעות7פה מינוס יהתק: 0640,  ביוני8

של ) NCS(ת הקשר הימית נהגיע לתח "מייל 100מרחק שמור "השדר השני של " ליברטי"המיועד להעתק ה

  51. ונותב מחדש,יוב שגתו ניעקבנים ייפלב בפי"ארה

  

   דקות3,  שעות7מינוס פה יהתק: 0655,  ביוני8

הורה על בו ו,  למפקד הצי השישי-   שלישי"שמור מרחק"שדר  -  מברק יגראירופה שבמפקד כוחות הצי 

  52. מאזור הלחימהמייל 100-אל לא פחות מ" ליברטי"הרחקת 

  

   דקות33,  שעות5פה מינוס יהתק: 0825,  ביוני8

  .אירופהבכוחות הצי  רביעי למפקד "שמור מרחק" שלח שדר  אירופהפיקודמפקד 

  

   דקות9,  שעות5פה מינוס יהתק: 0849,  ביוני8

 . והחלה בפטרול"אאלפ"הגיעה לנקודה " ליברטי"

  

  

 

 

 100 חציתי קו 0808. הפלגה כמקודם

 שיניתי 0849).  מטרים200- כ(פאדום 

 5- שיניתי מהירות ל0905. 253-קורס ל

, מסגד אל עריש נצפה צריח 0930. קשר

 1030.  מייל20מרחק .  מעלות303

מייל מאחורי ) 2(מזוהה חג -מטוס לא

. 1057-כ חזר ליבשה ב"דופן שמאל ואח

. מזוהה חג סביב האוניה- מטוס לא1106

  . 283- שיניתי קורס ל1132
 ב"ל צי ארה"מקגונגל סא. ל.וו
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   דקות58, פה מינוס שעתייםיהתק: 1100,  ביוני8

ל "סא. ל היםי חם"במח בקרההמשולחן " ליברטי"של סימון ה פקודה להסיר את הננית, 1100מעט לפני 

  :סיפר, שפרש לנוח, 3/שהחליף את ראש ענף ים, הם לונץראב

  

אחת מהן היתה . היו לי כמה ידיעות ישנות. המצב היה מאוד רגוע.  בערך8בוקר בשעה המשמרת ... ב... התחלתי ב

 ךבער. שש בבוקרמ, המידע היה די ישן.  אמריקני בחלק הדרומי של הזירהסוגן מי אונית איסוף מודיע– AGIעל 

 שעות ישן 5 ן מידע בוכי, עומדת במקום בנקודה אחתשום אוניה לא כי  תיידעמתוך שיקת המצב ולאחר בד, 11בשעה 

  ...לדעת לאן הלכה  מבליההסרנו אות, למדי

.ם"במח הבקרההיה נוהל קבע להסיר מידע שפג תוקפו מלוח : הערה
53
   

  

  .בקרההעל לוח יותר  נהלא סומ" ליברטי" ךע ואילגמאותו ר

  

   דקות41, פה מינוס שעתייםיקהת: 1117,  ביוני8

 מייל 100 של מרחק קייםהורה לה לש,  החמישי" מרחקשמור"את שדר " ליברטי"לשי שלח ימפקד הצי הש

 ,מרוקו בלתחנת הקשר הימית, אוניית הדגל של הצי השישי, "ליטל רוק" שודר מזה שדר 54.מאזור הקרבות

 אותו לתחנת השלחוזו , ספרד, בסן פבלו) DCS( של ההגנה הצבאית ראשית הממסר התנ לתחואות השלחש

 ,העדייוון תחנת . יווןב לתחת קשר של הצי ו אותהמרה שלחסאתחנה  .אסמרה בצבאיתההגנה של הקשר ה

 "שידור לצי"עבר בו המשם הוא, אסמרהל את השדר חזרה ה ושלח,הלאזינה מ לא" ליברטי" ש,ככל הנראה

]fleet broadcast - ב]ל היחידותלשידור לכ -Z081525,55.פהי כשעתיים וחצי לאחר התק  

  

  

                                                 

ופרק ראו את ההקדמה .  בפרוטרוט בכמה מקורות מצוייניםמתועדים 1967 ביוני 4- באפריל ו7הימים הקריטיים בין   1

 The Six-Day War: A Retrospective, Richard B. Parker (ed.) Gainesville University of בספר1

Florida Press, 1966. ;Bregman, Ahron, and Jihan El-Tahri. The Fifty Years’ War: Israel and the 

Arabs. New York: TV Books, 1998/1999.   

2
  .1, 1967 באפריל 8, "ניו יורק טיימס"       

בסיס הצי , זמין במרכז להיסטוריה של הצידוח זה . ”USS Liberty Command History Report, 1967“ראו       3

לעקוב אחר המצב המתדרדר , יתחלק, ייתכן כי נשלחה?  ליד אפריקה"ליברטי"מדוע נמצאה . בוושינגטון הבירה

נמצא על , 1967 ביוני 2 במאי ועד 2-מ, בנוסף. הימים של רפובליקת ביאפרה-בניגריה בעקות התנתקותה קצרת

 שבחן את היישום הייחודי של מערכת לווייני הניווט ,יה צוות של מדענים מהמשרד האוקיינוגרפי של הציסיפון האונ

 2- ב, משימה זו בוטלה והצוות עזב את האוניה ברוטה בספרד. של הצי לגבי קביעת מיקום מדויק באזורים משווניים

  .1ופה  של צרUSS Liberty Command History Report, 1967” ,27-28“; ביוני

 Richard B. Parker, The Politics of Miscalculation in the Middle East (Bloomington: Indianaראו     4

University Press, 1993), 3.  

5
   Parker, Politics of Miscalculation ,התנהג כשחקן ] נאצר[הוא : "דין-מצטט את סגן נשיא מצרים זכריה מוחי א

במקרה זה יריבו של נאצר . ל בלוף מוצלח משמעו שאסור ליריב לדעת איזה קלפים אתה אוחזאב, הוא בילף. פוקר

  "ראה את ידו במראה וידע שהוא מחזיק רק בזוג קלפי שניים

6
,  במרכז הלאומי ללימודי המזרח התיכון,1994 באוקטובר 18-חלים ב. ראיון של מחבר ספר זה עם אלוף אחמד ה       

  . קהיר

7
   Parker, Politics of Miscalculation ,41.  

8
  .43, שם        

9
  .44, שם        
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10
   Parker, Six Day War, xviii    

11
   Randolph S. Churchill and Winston S. Churchill, The Six Day War (Boston: Houghton Mifflin, 

1967), 36; Six Day War, 189, Parker . היתה איחוד של מצרים וסוריה ) מ"רע(הרפובליקה הערבית המאוחדת

 על חלומו של נאצר להיפך למנהיג של עולם מהלומה עזהבהנחיתה , 1961-  סוריה פרשה ממנו ב.1958- בקםש

 1מ ביחס לעצמה עד "מ ובמונח רע"מצרים המשיכה להשתמש בדגל רע. ערביות- ושל הפן" מתקדם"ערבי מהפכני 

  .1972בינואר 

12
   Parker, Politics of Miscalculation ,47.  

13
  . שעות ללא קריאה פומבית48- חיילי מילואים תוך פחות מ438,000ישראל גייסה       

14
  .'שיח-למצרים שליטה מלאה בשארם אכבר  היתה 1967 מאי 22-דוחות מרובים מאשרים כי ב      

15
ככל [ מאשר שיחה .1: "67 מאי Z201910ב באירופה "מסר מראשי המטות המשולבים למפקד העליון של ארה     

מרכז הכובד של אזור הפעולה יהיה .  מובן שאלמנטים של הצי השישי מועברים למזרח הים התיכון.]הנראה בטלפון

  ." ימי הפלגה מהחוף המזרחי וקצהו המזרחי במרחק לא יותר מיום הפלגה2במרחק 

16
  .1, 1967 ביוני 19, ניו יורק טיימס" ,מזכר של המרשלד על המזרח התיכון נחשף", מקס פרנקל      

17
 ימים לפני שיגור 10נדרשו הסובייטים לתת התראה של , 1936-שנחתמה ב, בהתאם לאמנה ימית בינלאומית זו     

  .אוניות מלחמה מהים השחור דרך מצרי הבוספורוס אל הים התיכון

18
 מבצעית של מפקד שליטהבבאותו זמן נמצאה ליברטי . 1967 מאי Z240020, 8מסר של מפקד שייטת שירות      

  .שהשתייכה לצי האטלנטי, 8שייטת שירות 

19
. שייך לסוכנות הביון המרכזית ומנוהל על ידי סגן המנהל למדע וטכנולוגיה) FBIS(שירות הידיעות לשידורי חוץ      

ץ מדפיסו בחוברות לפי אזור ומפי, הוא מתרגם את החומר. השירות מקליט שידורי רדיו בשפת המקור ברחבי העולם

  .את המידע

20
   James Bamford, The Puzzle Palace: A Report on America’s Most Secret Agency. New York:   

Penguin Books, 1982/1983, 280.   

21
  .1967 מאי Z241732 "ליברטי"מסר מ       

22
תאור אחר של . 1992אפריל  ב29-רוסטאו תיאר פגישה זו בראיון עם מחבר ספר זה בוושינגטון הבירה ב. ין ו'יוג      

. The Six Day War: A Retrospectiveפגישה זו ניתן בידי השגריר אפרים עברון בספרו של השגריר פרקר 

". 1967 במאי 26, ונסון'שר החוץ אבא אבן מבקר אצל הנשיא לינדון ג" של הספר יש תמונה שכותרתה 134בעמוד 

תיאורי . וסגן השגריר אפרים עברון,  שגריר ישראל אברהם הרמן,סיסקו. וזף פ'בתמונה נראים עוזר שר החוץ ג

  . הפגישה דומים

23
  .  בוושינגטון הבירה1992 באפריל 19-רוסטאו ב. ין ו'ראיון של מחבר ספר זה עם יוג       

24
ת פתרון  לאמריקנים זמן להשגהניח או ל,לתקוףיש  האם התקיימה בפגישה זאת הצבעה אם - בין דיווחיםם שוני קיי       

  . כבקשתם, בינלאומי לבעיית חופש הספנות

25
ניתן לקיים פעולות . A: "1967 מאי Z270152ב באירופה למפקד הצי השישי "מסר ממפקד הכוחות הימיים של ארה      

פעולות אוויר לא . 23-00E5 .B- וחוף לוב ב 36-00N9, 28-30E3מערבית לקו שבין- אימון שגרתיות צפונית

  ."מ"מייל מרע] 100[חד אפס אפס מאושרות בתוך א

26
הרדיו אמר : התייחס לרדיו דמשק וציין, לבנון, המאמר שנכתב בביירות. 2, 1967 במאי 30, "ניו יורק טיימס"    

. אמין חתם בשם משרד הביטחון הסורי' ור גנרל עאדל שיח'שבריגדיר גנרל מחמוד ארעים חתם בשם עיראק ומייג

סוריה ביום רביעי האחרון עם הכוחות העיראקיים הראשונים שיוצבו בגבול סוריה גנרל ארעים הגיע לדמשק בירת 

  ."מול ישראל

27
ב באירופה ומיד הוקצתה " בראשונה תחת פיקוד מבצעי של מפקד כוחות ארה"ליברטי" הועמדהבמועד זה       

של ראשי המטות המשולבים ראו מסר . ב באירופה"מפקד הכוחות הימיים של ארה, וניור'מקקיין ג. ון ס'לאדמירל ג

Z291602 ב באירופה " ומסר מפקד כוחות ארה67 מאיZ300932 ביוני שרשרת 1-החל בכך אפוא . 67 מאי 

ב באירופה וממנו למפקד הכוחות "הפיקוד של ליברטי היתה מראשי המטות המשולבים אל מפקד כוחות ארה

  .ב באירופה"הימיים של ארה

28
ר ברייס "זה מנוגד למה שאמר סמ. (Puzzle Palace, 281)נשאה רק לשונאי צרפתית " כי ליברטי מצייןבמפורד       

  ".ניוז-אנטוניו אקספרס- סן"ריק מוולמוריי מ, כמדווח, לוקווד מחיל הנחתים
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29
האם היו לשונאי עברית על "לשאלה . בוושינגטון הבירה, 1991 ביוני 8-ומחבר ספר זה ב ר לוקווד"שיחה בין סמ      

 ,ך נמצא בראיון עם לוקוודלכאימות ". ברוסיםננו היה עניי, רק ערבית ורוסית, לא: "ודור לוק" השיב סמ"?הסיפון

 באוגוסט 11, "ניוז-אנטוניו אקספרס-סן"ב" 'ליברטי'נחתים מצאו את מותם על "ריק במאמרו ווח על ידי מוריי מושדו

1996.  

במיוחד נטען שטכנאי . לשונאי עברית על הסיפון ,או ייתכן שהיו, ה טענו שהיויירצפ קונסתמחברי תאוריו

 בייקר לא השתתף בדיונים על כישוריו הלשוניים ומאמצים .בייקר הוא לשונאי עברית. רד ק' ריצראשוןתקשורת 

  .לראיון לא צלחו ואתרל

 בעיקר מפני שדפוס הסיור המוקצה מראשוזאת , לא היו לשונאי עברית כלשהם על ליברטי לדעת מחבר ספר זה

  חוף –ג ישראליות מבוססות" או תאם"של האוניה לא היה בטווח קליטה של תקשורות תג

30
  .1967 ביוני 6, ניו יורק טיימס.  בוטל טקס הגשת האמנתו של נולטה1967 ביוני 5-מה בח פרוץ המלבעקבות      

31
הורו לה לנוע מנקודה , 67 יוני Z011545 במסר מראשי המטות המשולבים ודרושש, "ליברטי"פקודות השיט של       

כשניתנו פקודות . N, 33-00 E 31-31, "רלי'צ"משם לנקודה ; N, 33-42 E 31-22.3, "בראבו" לנקודה "אלפא"

 ומעבר "אלפא"לנקודה  מערבית-צפונית,  לשטח ישראלרובה ביותרהנקודה הק. שלטה מצרים ברצועת עזה, אלה

  . ביום מתן הפקודות"אאלפ"נקודה מ מייל 25-מ הה למעלתהי, לרצועת עזה

 12שנשלח ממפקד שייטת משחתות , ב מכיל חלק של מסר סודי" של ועדת החקירה של צי ארה27מוצג מספר 

  :ב באירופה"למפקד הכוחות הימיים של ארה") מאסי"ו" דייוויס"שלה השתייכו (

  .למסירה בארוחת בוקר, קיד ]אדמירל[את אדמירל מקקיין מאל 

השתלשלות , כבקשתך, אך להלן;  שלךZ141740 לא התקבל Z142355-נכון ל, בנוגע לקשר טלפוני. 1

  : ביוני8האירועים של 

A : ליברטי"של הפעילות המתוכננת ,  ביוני8בהתקרבה ליבשה מכיוון מערב בשעות הבוקר המוקדמות של" 

 N 34-00 E 31-27.2-ם ב" מייל מחוף רע13לבוקר ולאחר הצהריים של אותו יום היתה לנוע לנקודה במרחק 

") רלי'צ"נקודה  (N 33-00 E 31-31-ומשם ל") בראבו"נקודה  (N 33-42 E 31-22.3-ומשם ל") אלפא"נקודה (

אם אי אפשר לקבל . האוניה תפעל מצפון לקו נתיב זה בכל עת. ולחזור על נתיב זה עד לקבלת פקודות חדשות

 פאדום 100נוע היישר צפונה עד שייחצה קו עומק הכוונה ל, "רלי'צ"מיקומים מדויקים עם ההתקרבות לנקודה 

  . פאדום הממוצע100והנתיב יזוז צפונה ופחות או יותר בחזרה הלוך ושוב על קו )  מטרים200-כ(

32
האלוף הוד אמר למחבר .  בתל אביב1990 בינואר 11-ב, 1967-מפקד חיל האוויר ב, ראיון עם אלוף מרדכי הוד      

 From War to War: The בספרו 325בעמוד , לדברי נדב ספרן. ארו על הקרקע מטוסים הוש4 שרק ,ספר זה

Arab-Israeli Confrontation, 1948-1967 (New York: Pegasus, 1969) , על הקרקע 4 –  מטוסים12הושארו 

 Edgar O’Ballance, The Third Arab-Israeli Warראו גם .  מעל ישראל)CAP(  בסיור אווירי קרבי8- ו

(Hamden, Conn.: Archon Books, 1972).  

33
המסר . א מסר שנשלח שלא באמצעות רשת התקשורת הרגילה או הפורמלית או הרשמיתוה" ירערוץ אחו"מסר       

  . ם"באו,  דרך הגנרל השבדי אוד בולחמישראל לירדן נשל

34
בעילום אז ביקש  אפל (בתל אביב 1990 בינואר 14-  ב,1967 ביוני 8-ב 206ר " מפקד סטשהיה, רפי אפלראיון עם       

  ).שמו

35
   Arthur Lall, The UN and the Middle East Crisis, 1967 (New York: Columbia University Press, 

1968), 57.  

36
   Churchill and Churchill, The Six Day War, 161 .  

37
 1990 בינואר 15-ב, 204ר "ק בסט" מי היה קצין1967 ביוני 8- שב,ראיון של מחבר ספר זה עם אהרן יפרח     

  . באשקלון

38
עה המדויקת שבה ש על הניכרתיש מחלוקת . 1971 במאי 10-רותים המזוינים של בית הנבחרים מידוח ועדת הש      

 ביוני 5- בZ2000-מיקומה ב, "ליברטי"על פי יומן הסיפון של .  לצי השישי"ליברטי"צעי של בהועבר הפיקוד המ

- ב1967 ביוני 6-ב). מערבית לקצה המזרחי של סיציליה-  מייל דרומית125-כ (N, 17-37.3 E 35-47.7 היה 1967

Z080034-49מה היה קו מי N, 21-37.8 E) רישום יומן ). מערבית לקצה המערבי של כרתים-  מייל דרומית95-כ

.  קשר17מהירות , 111קורס  שיט עצמאי ב00-04"וטסון הוא ו. מ.מ) ‘מיל (ם"בחתימת סג, 1967 ביוני 6-הסיפון ב

 של מפקד הכוחות הימיים MOVORD 7-67לפעולות במזרח הים התיכון בהתאם לפקודה , ספרד, בדרך מרוטה

  ."בתוקף] סבירות לאויב [YOKEומצב ציוד ,  מותאם3מצב כוננות . ב באירופה"של ארה
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נקודה זאת היתה . N, 18-57 E 35-25ערך ב היה 1967 ביוני 6- בZ0001-מיקומה המחושב של האוניה ב

,  צבאיות מודרניותGPSעם מערכות , כיום.  מייל מערבית לקצה המערבי של כרתים210-קרובה לצי השישי וכ

. אפילו הניווט המתקדם ביותר באוניות לא היה כה מדויק, 1967-ב. אפשר לקבוע מיקום בדיוק של מטרים ספורים

 םמיקומים משועריכהם יפון של ליברטי לא היו מדויקים ויש להתייחס אלשהמיקומים שדווחו ביומן הסי, אם כן, יתכן

  . ר כאןפוס סטיות של כמה מייל אינן משמעותיות לסיפור המ,רםב. בלבד

39
 67 יוני Z061357 "ליברטי"אל מפקד הצי השישי ו לאב באירופה "מפקד הכוחות הימיים של ארהמראו מסר       

עכשיו נוספה רמת דיווח רביעית לשרשרת הפיקוד של . 67 יוני Z062036- וZ062000- ב"ליברטי"שאושר על ידי 

ב באירופה "מפקד הכוחות הימיים של ארה, ב באירופה"מפקד כוחות ארה, ראשי המטות המשולבים: "ליברטי"

  .ומפקד הצי השישי

40
הישראלים . "1, 1967 ביוני 8, ושינגטון פוסט, "צהענשק של המו-ליין שביתת-מצרים מסרבת להסכים לדד :ם"האו"      

מסכימים להפסקת אש של ; ירושליםאת כובשים , שוברים את המצור, מתקרבים לסואץ,  את הערביםםמביסי

 החלטת הפסקת ץאימו", ם"האו, משרד המידע לציבור. 1967 בינוי 8, ניו יורק טיימס, "מ דוחה אותה'רע; ם'האו

  .Year Book of the United Nations: 1967 (New York: United Nations, 19669), 177-178" היהאש השני

41
  .1971 במאי 10-דוח מ       

42
 "ליברטי"למרות ש. 67 יוני Z080110ב באירופה "מפקד כוחות ארה לאמסר סודי ביותר מראשי המטות המשולבים        

יה נ היה יכול להתקבל באוהמסר לא,  מייל מחוף סיני100קה ישנועד להחז, היתה מכותבת לידיעה של מסר זה

  .כמסר שגרתי במערכת השידורים לצי מחמת סיווגו כסודי ביותר

43
  .59, סקוט. ון ד'ג) ‘מיל (ם"עדות סג, ב"ועדת החקירה של צי ארה       

44
כשהחלה . ם באוניברסיטת תל אביבידובתוכנית לימ, ן" היה אורי מרץ קצין מודיעין בחיל הים בדרגת רס1967-ב      

אלוף ושירת כסגן -ה לדרגת סגןלחר יותר הועומא. ל" ששת הימים הוא הוצב כנציג מודיעין חיל הים במטכמלחמת

  .ראש מודיעין חיל הים

45
דיווח ההיסטוריה " ,להלן [6, 1982 פברואר "'ליברטי'הת תקרית תקיפ", ענף מחקר והדרכה, ההיסטוריה' מח, ל"צה       

ידי צוות ב ס שהוט,טייסת תובלה תקני של 2501ורד נוראטלס נאלה היה המטוס ששימש לטיסות סיור ] "ל"צהשל 

  .ששימש כצופה אוויר,  חיל הים על סיפונוןשל חיל האוויר עם קצי

46
לפיו האוניה היא ש, וח נוסף מהמטוסיו הגיע ד,0603שעה  ב,מאוחר יותר: " מאשרל"צהדיווח ההיסטוריה של       

  ."אוניית אספקה של הצי האמריקני

47
פריטים , 26תסריט , 1987אר ו בינ27-יזיה הבריטית בוושודר בטל, "'ליברטיה'תקפה על ה", "תמז"יזיה ווערוץ טל      

      .128- ו127

48
מרץ לא היה בטוח אם שוחח עם ראש מודיעין .  בתל אביב1992 ביוני 11-רץ במראיון של מחבר ספר זה עם אורי       

  .הים משה ברנע כאשר העביר מידע זהקצין מודיעין חיל עם חיל הים או 

49
י הצבא דשנבנה במקור על י, חיפה, היה השם שניתן לבונקר תת קרקעי על הר הכרמל) כוכב הים(סטלה מאריס       

 ובמלחמת 1956-הוא שימש כמרכז הפיקוד ושליטה של חיל הים במהלך מבצע סיני ב. הבריטי בתקופת המנדט

לוח שולחן גדול שעליו צוירה שמולה ו ישבו מפקדי החיל על בימה מוגבהת א כלל חדר גדול שבוה. ששת הימים

מלחמת כמקובל ב,  על המפה לציון המצב הטקטיות עץ צבעוניפיסותחיילים הניחו . הסביבוהמפה ימית של ישראל 

   .מוטות עץבם על פני השולחן ינוהזיזו את הסימו, העולם השנייה

50
, )4/ים ( חיל הים שלמודיעיןענף עם ראש וראיון ,  בתל אביב1990 ביוני 16-רי מרץ בראיון של מחבר ספר זה עם או       

  . בחיפה1990אר  בינו12-  ב,לפירסוםאז ניתן שמו לא  ש,ם ראובן אשכנזי"אל

51
  .1971י א במ10- מועדת הכוחות המזוינים של בית הנבחריםדוח        

52
המסר הורה לאדמירל  .67 יוני Z080455מפקד הצי השישי  לאב באירופה "מסר ממפקד הכוחות הימיים של ארה      

  .Z080110את מסר ראשי המטות המשולבים " לפעולה לקבל"מרטין 

53
  .136-  ו135פריטים , 28תסריט , "תמז"זיה וויטל       

54
  .67 יוני Z080917 "ליברטי "לאמסר סודי ממפקד הצי השישי        

55
ודוח צוות מציאת העובדות של ראשי המטות  1971י א במ10-  מת הנבחריםועדת הכוחות המזוינים של בידוח      

  .)דוח רוס(המשולבים 



 

 

  ? הסכנהנתיב ב"ליברטי"מדוע היתה  – 3 פרק

  
  

לפי .  לחצות את תעלת סואץ ולתפוס עמדות בחצי האי סיניגדוליםהחלו כוחות מצריים  1967 במאי 15- ב

בצד המצרי ם "רום של האויכוח חהוצב , 1956- בסינישהושג בתיווך אמריקני בעקבות מבצע , 1957- הסכם מ

ת דה התייעצות מתמנהלהתב "בין ישראל וארה 1.י להבטיח את השקט באזורדכבסיני  מצרים- ישראלגבול של 

יומי עם משרד החוץ הישראלי והיתה מודעת -יום בקשר עמדהב בתל אביב " ארהשגרירות 2.משברסביב ה

משום כך לא ו, האמנתו את כתב הגיש עדיין לא, האמריקני בקהיר השגריר, רד נולטה'ריצ 3.תהישראליעמדה ל

  4.ב ערוץ תקשורת ישיר עם הנשיא נאצר"היה לארה

 ופיהחלב "ישראל וארה. 1967 מאי ובתחילת יוני יהמצב המודיעיני בוושינגטון בשלה לעמוד על ראוימן ה

.  המצב בסוריה ובמצריםמהאבל לא ידע , עדכונים יומייםמישראל ונסון קיבל ' הנשיא ג5.באורח שוטףמידע 

כניסת כוחות מצריים על ומסיני  ם"כוח החירום של האו הצפויה של ותהתפנהמצרים כבר הודיעו בפומבי על ה

 ין האמריקניילווה.  לאירועים בסיני,ולי אף אפסיתא, ב היתה גישה מועטה"לקהילת המודיעין של ארה. שםל

לארץ  שוגרו "קורונה"סרטי הצילום של מערכת לוויני  [זמן אמתלא באבל , כמה צילומים סיפק" קורונה"

דרך לאמת את הפעילות המצרית ב "ארהכך לא היתה לו, ]כל לווין צויד בלא יותר משתי קפסולות, תבקפסולו

הוכנסו לסיני באזור שערביים ההכוחות והגודל של הרכב המה בזמן אמת אפוא ונסון לא ידע 'א גשי הנ6.בסיני

 .ם"שממנו התפנו כוחות האו

 Auxiliary General Technical תיבות שלראשי, "AGTR 5 "ב היה"בצי ארה "ליברטי"של  הסימון

Research )שית יהיא האוניה החמשנה י צי5הספרה . של האוניה" כיסוי" ה-  )מחקר טכניאוניית עזר כללית ל

. "GTR 5"-ב רק" ליברטי"חרטום סומן כך , אוניות עזר לא נכללה בסימוני הגוף של  Aהאות. מסוג זה

 2 –  יריבדוכני שהוצבו ,0.5 מקלעי 4 ה היהשוחימ.  אנטנות45היו המאפיינים הבולטים ביותר של האוניה 

   . היו גם כמה רובים ואקדחיםן על הסיפו. האוניהבמרכז 2- ו מלפנים

שידרה מערכת זאת . TRSSCOMM - טכני המחקר הת ואונישל צוידה במערכת קשר מיוחדת " ליברטי"

דור הארץ נקלט בתחנת הקשר של הצי לכהוחזר ש האות .אטוו 10,000הספק באות מיקרוגל לירח 

ת פעלה רק כהמער. מרילנד,  בפורט מידהסוכנות לביטחון לאומי למטה הועבר שםמ, מרילנד, לטנהם'צב

מגבלה תפעולית עקב  7.תחנת הקליטהלה ויאונלהירח זמני בין -היה קו ראיה בושבהם ספורים הבמועדים 

ינים בעלי יכולות טובות י כשלוונזנחהתים נדירות ולבסוף היא פעלה לע. אמת זמןלא ניתן לסמוך עליה בזאת 

  ."ליברטי" זמן קצר לאחר תקרית הפעוללכנסו הויותר 

,  למעשה8."�ש�שאוניית " לאונייתם כווהתייחס) spooks(" איסטיםש�ש� "כינו עצמם" ליברטי"מלחי 

 ככל ,"ענןאפור  "גוון באפורהיה בעה י צ9.לפי החוק הבינלאומיב ו"אוניית מלחמה בצי ארהוגדרה ה" ליברטי"

כל .  היה קצין ציאוניהה מפקד. תבמידה מספקכי לא אם , היא היתה חמושה. ב"אוניות המלחמה של צי ארה

 החוק מלאה מכוחהיתה לה זכות , עוינת או תניטראלי ולא נכנסה למי החופין של מדינה ,עוד שטה ברחבי הים

לרבות זכות להאזין לכל תשדורת שיכלה , "מעבר בלתי עוין "צרפתשהגדרתו ב, חופשיהבינלאומי למעבר 

 תורת לפי 10.מה מעמידה עצמה בקו הסכנהיאזור לחלהנכנסת אבל כל ספינה , רחבי הים פתוחים לכל. ליירט

   11.העברת יירוטי רדיו אליו לרבות,  סיועלאויבעניקה לית אם היא מא מותר להשמיד אוניה ניטר,ב"צי ארה

 לפי לחלוטיןות מותרת לפעי, ף מידע מהמרחב האלקטרומגנטיו איסההי" ליברטי"עיקרי של תפקידה ה

 מעטהבאוניות האחות שלה את ו" ליברטי" את רילהסתב היתה "ארהמדיניות , אף על פי כן. ומיאהחוק הבינל

 .כןלפני ת  האזנה אלקטרונית במידה שלא נחשבה אפשריהפעילהפריצת דרך טכנולוגית שכן הודות ל, סודיות

מדינות לא נקטו  ,תלא נודעו מחוץ לקהילת המודיעין האמריקני" ליברטי" של המיוחדותמאחר שיכולותיה 

 ואותותע ממנה להאזין וליירט תשדורות נואו למאת פעילותה לשבש ניכרים  יםאמצמשלאורך חופיהן שטה 

הציוד האלקטרוני של .  ממלכתיים רדיוידוריושמסחריים שידורים והקליטה גם האזינה " ליברטי" 12.ם"מכ

35 
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גבוה , )HF-ג"ת(גבוה , )MF-ם"תב(בינוני , )LF-נ"ת(תדר נמוך  –תחום תדרים רחב להאזנה ועד לנ ליברטי

טכנולוגיה זאת היתה ה. ןט שידורי מיקרוגל וטלפוו וגם לייר,)UHF-ג"תא(ואולטרה גבוה ) VHF-ם"תג( מאוד

בתוך אזור , אף על פי כן. ב" ידעו על יכולות אלה של ארהורוב המדינות לא, 1967-  ביותר במתקדמתה

  .ג" ותאם" בתחום תגתו ישראלישדורותלהאזין לת" ליברטי"יכלה לא הפעולה שלה 

מתפשטים ג " ותאם"גלי תג, לעומת זאת 13.ג עוקבים אחר הקימור של כדור הארץ"ות, ם"תב, ן"גלי רדיו ת

רגע שהמאזין מ. 14;רגיליםאטמוספריים בתנאים , מייל 16.5ק מרח, קו האופקולא נקלטים מעבר ל, בקו ישר

היה סמוך לנתיב " ליברטי"אזור הפעולה של . ג" ותאם" להאזין או ליירט גלי תגאין ביכולתו, יורד מתחת לאופק

 יםהשטח. פורט סעיד לאדרך אל עריש , לאורך כביש החוף של סיני, ם"רום של האויות של כוח החתפנהה

. "ליברטי" לאופק של סיפון מתחת והי - דרום אזור חוף ועוטף עזה - לאזור זה ביותר  כיםמו הסיםהישראלי

 .ג" ותאם"ת בתחומי תג היתה ליירט תעבורת רדיו ישראליליברטימשימתה של לא ייתכן ש, משום כך

 

פטולוגיה קד יחידת הקריפמ, יוויד לואיסין ד"רס תריעה, "ליברטי"בקצין ששירת כ, יימס אנס'ג ןרסלדברי 

כי התרחקות אל ,  לאזור הפעולה שלההערב הגעת, "ליברטי"מפקד , ל ויליאם מקגונגל"בפני סא ,אוניהב

 לאורך כביש החוף סייר את הפקודות ל15.וי המשימה של האוניהמיליכולת את  80%-ב תפחיתמעבר לאופק 

וכוחות מצריים ה להתפנות ד קיבל פקום"כוח החירום של האובלבד אחרי שספורים ימים " ליברטי"קיבלה 

היתה לנטר תקשורת מצרית " ליברטי"משימתה המקורית של ש ,סביר ביותר להניח .סיניהחלו לנוע אל תוך 

 מכיוון שלא היו על סיפונה לאב, כים ולהקליטםונמהבתדרים ישראליים לשידורים יכלה להאזין " ליברטי". בסיני

חום ת כמעט לחלוטין במתנהלת תקשורת צבאית ממילאו, ן אמת מידע בזמהפיק מהםלא יכלה ל,  עבריתדוברי

  .ג"ם ותא"תג

בשלהי מאי . ר טכניקשל אוניות מחהצבות ל אחראי היה הסוכנות לביטחון לאומימרד פוֶסט 'ל בירצ"סא

מזרח הים ב אוניה ציבלה הורו לו הממונים עליו במרכז הסיור המשותף של ראשי המטות המשולבים 1967

 ,דווחלפי . "ליברטי"את לשם  ח טען כי אין זה נבון לשלוNSA,16- ביאזרחעובד , רייבן. סיס אייפרנ. התיכון
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 עליוים נ הממו17".היכל צד עלול להתחיל לירות על.  ופגיעהלבדה תהיה אהי, אם תפרוץ מלחמה" , אזמרא

  .מחששותיוהתעלמו 

כאשר . בצע הכנות מידיות להפליג" : חוף השנהב,אן'באבידג אז, "ליברטי" נשלח מסר ל1967 במאי 24- ב

על מנת להעמיס ציוד וכוח , ספרד, אן ונוע במהירות המיטבית לרוטה'מוכן לים בהקדם האפשרי צא מאבידג

 אזור הפעולה 18".אזורים ספציפיים בהמשך. כשמוכן לים נוע לאזור פעולה ליד פורט סעיד. אדם של סיוע טכני

אל ,  מייל מזרחה100-כ הוא הועתק מאוחר יותר ןכש, ראוי לציון "ליד פורט סעיד" שהוגדר במסר ראשון זה

 מייל 36" ליברטי"נמצאה  - "אלפא"  נקודה-  פעולההבנקודה המזרחית ביותר של אזור . יד רפיחל, מול סיני

  . מחופי ישראל

ח  נשל כךמשום. בעקבות פרוץ הקרבות "ם'לות של רעחוסר אפשרות לצפות פעו"אדמירל מרטין הודאג מ

המצב  לאור" .היה נושא ברור לדאגה" ליברטי" ןבטחו. 1967 ביוני 6-ב" ליברטי"מסר מהצי השישי ל

גבוהה נגד התקפה או איום ערנות  תם רמוקיהקפד על  ם' פעולות רעאתצפות יכולת לישראלי וחוסר /הערבי

 חשודה המכוונות כלפיך כל פעולה מאיימת או] מידת הדחיפות הגבוהה ביותר[ 'בזק'דווח בקדימות . בהתקפה

  20.לא קיבלה מסר זה" ליברטי",  מסיבות שטרם נודעו19".נדרשת עקב איום חיצוניהה מהתוכנית יאו כל סטי

מפקד הכוחות הימיים של ת ו אלא גם במפקד, לא רק ברמת ראשי המטות המשולבים,טעויות אנוש רבות

המסר שנועד להורות גרמו לכך ש ,ון ובתחנות קשר שונות בים התיכמפקד הצי השישישל  ו,באירופה

או ששודר ונתקבל זמן רב , כלל הגיע אליה א לראלישיל מחופי מצרים וי מ100 לפחותשאר ילה" ליברטי"ל

  .לאחר ההתקפה

 העברת מסרים מרמת הפיקוד הגבוהה תחוםבמערכת הקשר הצבאית בליקוי חמור  שרר ה תקופהבאות

מסר כזה תמיד נשלח דרך שרשרת . "ליברטי"יחידה מבצעית דוגמת  ל-   ראשי המטות המשולביםגון כ- ביותר

ממנו , ב באירופה"ממנו למפקד הכוחות הימיים של ארה, ב באירופה"למפקד כוחות ארה JCS- מ:הפיקוד

 של מסרים םאוטומטייגבוה צוידו לקבלה ופענוח ההמפקדות בדרג . "ליברטי"למפקד הצי השישי וממנו ל

במסרים הנוהל הרגיל היה לציין .  זהדוציותקן לא ה, "ליברטי"כמו , ים בדרג נמוך יותר-תיחידוב. סודיים ביותר

.  על מנת להתריע למוען הסופי כי יש מסר בדרך,"מכותבים לידיעה"עניין כהיחידות בעלות המפקדות ואת ה

באותו זמן יתקבל באוניה כמעט ,  לידיעהתבתמכו" ליברטי"שבו , JCSשל מסר מסווג  ש,אפשר להניח כך

ח שלו " שהתז,JCS- אבל המסר מ.ב באירופה" מפקד כוחות ארה- לפעולההראשון שהגיע למכותב 

Z080110 סווג ברמה גבוהה מדי מכדי ,  מייל מהחוף100שאר לפחות ילה" ליברטי"הורה לר שא, 67 יוני

לשנות את זמן לה ה הישעדיין כאשר יתכן , היפלפני התק, כך. תקבלו בשיטת ההצפנה המקוונת" ליברטי"ש

 צפות למסר לב באירופה"מפקד כוחות ארהקיבלה מסר מ" ליברטי"כש,  ולהפליג יותר לעומק היםכיוון ההפלגה

 או ,נותב באורח שגוי מפני ש קיבלה את העותק לידיעה שלהאהיא ל, ראשי המטות המשולביםמ" לפעולה"

גיעה דרך שרשרת הפיקוד זמן רב לאחר עצמה ה" שמור מרחק" הפקודת. שלוגבוהה הבגלל רמת הסיווג 

  . התקרית

ועד נשאת המסר ב באירופה "ממפקד כוחות ארה הבלי מקקיין בלונדון קלאדמירהשעה בה מפקדת 

את הפקודות שהיו שולחות את " לקבל לפעולה " לאדמירלהורה וש,מאזור הלחימה" ליברטי" תלהרחיק א

  :העיר בנושא זהבנט ל מוריס "סא. 1117 יבל זה היה אחרא, אינה ידועה,  הסכנהנתיבאל מחוץ ל" ליברטי"

  

נ לואיס ואני " רס קצין המחקר,סגן המפקד, מיד לפני ההתקפה. ]לתקרית[הפישול בקשר היה הגורם העיקר שתרם 

שאומר לנו  ,)אני חושב(מהצי השישי " בזק "מתלבטים בנוגע למסר בעל קדימות, נמצאנו באזורי הקשר של המחקר

להתרחק " ליברטי"שמורה ל (JCS הערנו כי כולנו הנחנו שנקבל את המסר של –לפעולה ) JCS-מ (לקבל שדר

. ההתקפהאחרייומיים - יוםJCS- את המסר מףקיבלנו לבסו - כשהגל הראשן תקף - בכל רגע) מהחוף
21

  

  

  :ל בנט"של בית הנבחרים אישר את מסקנת סאלכוחות המזוינים ועדת החקירה  הדוח של תת
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 Z1059-ב" שידור לצי"נמסרה ל) 67 יוני Z080625,ב באירופה "מפקד כוחות ארהמ(משובשת של מסר זה גרסה 

זה " :אדמירל פיצפטריק- אבל כפי שהעיד תת. "ליברטי"בהירות האם התקבלה ב-והיתה אי,  ביוני8, ] זמן סיני1259[

 ,ושנית, ודאי שהיה חסר תועלת בשבילםקרוב לו,  קיבלה אותוילוא:  משתי סיבות, משנה אם קיבלה אותו או לאאל

ה מפקד זאי, JCS-מלפעולה היה לקבל מסר אחר במסר אמר נשמה  כי כל ,ו מבינים אותולא הי,  קיבלו אותוילוא

,  אותו מסר אחר מראשי המטות המשולבים, כידוע לנושהרי , מה היה המסר האחרתדעיכלו לוהם לא , בכיר יותר

". לא הגיע אליהם,שהם היו מכותבים בו לידיעה
22

  

 

שדרים בכמות עצומה של ת הקשר בים התיכון כמערהצפת היה  כשלים בתיקשורתלתרם נוסף שגורם 

שבו יכלה ליצור " ערוץ אחורי "NSA-להיה אם ה, נשאללעתים תכופות  23.מלחמהפרוץ העקבות  בשלחושנ

 חושבואינו ,  כזה"ערוץ אחורי"זה לא מצא כל ספר  מחבר . עם מחלקת ההצפנה שעל סיפון האוניהרקשר ישי

היתה תלויה במיקומו של כי  לעתים רחוקותל פעלה ישכמצוין לע, TRSSCOMMמלבד מערכת אולי , שהיה

 האם מחלקת ההצפנה ,"ליברטי" ישירות לNSA-בערוץ אחורי מ" שמור מרחק "נשלח מסראכן  אילו 24.הירח

שמיועד רק  ,NSA-בערוצים רגילים ממשלוח מסר אם ? שקיבלה אותו לא היתה מעבירה אותו למפקד האוניה

לה מדוע שא הנשאלת,  היה קיים ואם נעשה בו שימושם איאז, ב יצירת קשר בערוץ אחורישנח ,"ליברטי"ל

" ליברטי" צוות י מאנשאיש. לא העבירה אותו למפקד האוניה" שמור מרחק "מחלקת ההצפנה שקיבלה מסר

לא היו אוניות " ליברטי"ב כמו " כי אוניות מודיעין של ארה,יש לזכור. כזה "אחוריערוץ "היה  כי ,לא טעןמעולם 

המיועד לשירות המידע על שידורים זרים רתי ג אלא פלטפורמות לאיסוף חומר ש,לוחמות מהקו הראשון

)FBIS (לא נחזה כל .  לניתוח מאוחר יותרם"מכ ויול תשדורות רדע כמויות עצומות של נתונים וףסיאהתייגעו בו

ה בו שאין כל ראיות כי נע,  היה קיים"אחוריערוץ " גם אם. "ריוערוץ אח" או ב,תקשורת בזמן אמתבצורך 

  ."ליברטי"ר בתקרית ומוש כלשהו הקשיש

את המשימה הכוללת של  במדויק המגדירהרשמית  הודעה פירסמהממשלת ארצות הברית מעולם לא 

עוזר שר ההגנה , גולדינג. 'פיל ג. 1967 ביוני 8- ון בואת התפקידים שהוקצו לה במזרח הים התיכ" ליברטי"

  גולדינג הציע לומר25".להיות גלוי עם אנשינו מההתחלה,  את יוזמת יחסי הציבוריטולל" רצה, לענייני ציבור

אספה " ליברטי" שאם ייחשף ש,היתה דאגה. נגד זהטיעונים רבים הועלו  26".ןה זאת אוספת מודיעייאונ"

. נהגו לפקוד ותאמריקני" אוניות מחקר"בנמלים שיותר  יהיו רצויות לא תיסוף מודיעין אחרואוניות א, מודיעין

ר ש. ב שלחה אוניה להאזין להן"מדינות במזרח התיכון עלולות להיעלב מכך שארהשטענה נוספת היתה 

 ,ינג העדיף את הצעת גולדתלמרות שאישי, ובסופו של דבר, ההגנה רוברט מקנמרה הקשיב לכל הטיעונים

 27."ב'ית מחקר טכני של צי ארהיאונ"רק כ" ליברטי"טיעונים הביטחוניים והדיפלומטיים ואישר להתייחס ללנכנע 

משימת אוניה זאת היא לערוך פעולות של מחקר טכני " ההצהרה הרשמית על אוניות מחקר טכני היתה

פשטות אלקטרומגנטית ל התעב הכוללים מחקרים ' של מחקר אלקטרוני של צי ארהםפרויקטיבבתמיכה 

למיקומה על הבוקר הגיעה "" ליברטי"ש ,ההודעה לעיתונותציינה , בנוסף לכך 28".ומערכות קשר מתקדמות

בני ב במזרח התיכון ולסייע בהעברת מידע בנוגע לפינוי 'ת בין נקודות של ממשלת ארהרמנת לוודא תקשו

 יםפינוי הדיפלומטים האמריקני. 29".כון אחרים מארצות המזרח התים ואזרחים אמריקניםאמריקנימשפחה 

 , אפשר לטעון."אלפא" לנקודה" ליברטי" זמן רב לפני הגעת והושלם 1967 במאי 2-מקהיר ומתל אביב החל ב

הודעה לעיתונות אותה אבל מלבד , קףות- ברסיפור הכיסוי היה , באזורהיו עדיין  םאזרחים אמריקנישר חכי מא

ים חעל מנת להעביר מידע בנוגע לפינוי בני משפחה ואזר" נמצאה שם" יליברט" כי של ממשאין כל ראיות 

  ". אחריםייםאמריקנ

העשויות להסביר את , יתעצמ- לצורך התגוננותלי גם שלישית ווא, תקפותעיקריות יש כביכול שתי סיבות 

" ליברטי"את כל העובדות בנוגע להחלטה לשלוח את ,  לאחר התקריתגם, בגלויב לחשוף " של ארהמחדלה

הסיבות העיקריות משקפות שיקולים . ר למשימתה שםש ובק,1967מאי ובתחילת יוני  להישלחוף סיני ב

 של כל בירוקרטיה למנוע חשיפה מלאה של תהנורמלייה י היא הנטהמתגוננתסיבה ה. טחוניים ופוליטייםיב

  .הכשלים הפנימיים שלה

ות לעולם בפיתוח יכוגורמים אחרים במעבר לב התקדמה הרבה "ארה.  למדיברורהטחונית יהסיבה הב

 יתרון מודיעיני אדיר זה ככל קייםרצתה לב "ארה. ידועההיתה לא מעט זאת כעובדה  .םהאזנה ויירוט מסרי

התקפה על אוספת , ]מחקנ[ב 'ארה" ,הסוכנות לביטחון לאומי של ךהמסמ הסיבה שזאת ש,אין ספק. האפשר
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 ג בתחילהוסו, 1981-  ופורסם ב,ולינגטון. גרהרד והנרי וו. די ויליאם דשנוסח בי "S(-CCO(' ליברטי' סיגינט

שוחרר מאז יוני " ליברטי"על אודות רב  מידע 2011.30סיווג באפריל ה הסרת ת עם תאריך לבחינ"סודי ביותר"

 לגיטימיתהיתה אז כמות .  עדיין מחייב סיווג בטחוני1967חלק מטכנולוגיית היירוט של אבל נראה ש, 1967

ל עשיחס ליכולות הציוד ב כמה נתונים טכניים שכן אפשר שכלל, טחוניותימסיבות ב רידע שהוסתמסוימת של מ

 לנושאים הא קשוריספק אם ה, נהוגה טכניים מסוג זה עדיין םנתוניהסתרה כלשהי של אם . "ליברטי"סיפון 

  . בספר זההנדונים

 היתה לארצות הברית מדיניות 20-ת המאה המאז תחיל.  מורכבת יותרלהסתרת המידעהסיבה הפוליטית 

יש אינטרסים לארצות הברית . תריםושסובכה לעתים על ידי כוחות וצרכים ס,  התיכוןרח במזפנים- חוץ רבת

 ,באזור "שוויונית" במשך המלחמה הקרה היא גם רצתה להיות. במזרח התיכוןנפט תחום הב עסקיים ניכרים

ע ונמלבשאיפה לבלום השפעה סובייטית בעולם הערבי ו, לאות-  ללאהתוהרחבהשפעתה מור יתוך כדי ש

עם  "יחסים מיוחדים" ארצות הברית שאפה לקיים,  בעתהב.  של הגמוניה סובייטית במזרח התיכוןהתפשטות

ארצות הברית .  הקשו על מיפוי תוכנית פעולה,עתהואז , ב"ארההכובעים הרבים שלבשה . מדינת ישראל

  .ישראלי-  הערביהסכסוך עבריבשני , כמו בריטניה הגדולה ,מצאה עצמה פעמים רבות

מסוג  התנהלות.  כשלים פנימייםתסיון למנוע חשיפי נמתוך  נבעהחשוף את המידעלא להמתגוננת הסיבה 

הידיעה כי הטרגדיה היתה " :נתמציי" ליברטי" על תולדות תקרית NSAההקדמה למסמך .  נדירהינהא הז

 עוד  היתה קשה לעיכול,ב'הלי קשר שגויים של ארהונשל ם ג אלא ,מוטעהי ישראלתוצאה לא רק של חישוב 

עשויה להביא את ה ת מול חוף סיני במלחמת ששת הימים היתתתצוהמ" ליברטי" ה שלנוכחותעצם  31".יותר

 לכניסת ותסדרת טעויות תמימה יכהולככל הנראה ,  זאת ועוד.רבה אילו התגלתהמבוכה ארצות הברית ב

 וניה הא. לכךאו יהיו מודעים, נוכוושקובעי המדיניות האמריקנית ברמות העליונות יתא בל, לחמהלמ" ליברטי"

. אזור המלחמהמ חקשאר הרי פקודותיה להשלוי ב שגוניתגרם  ש,צאה של ליקוי בקשרם כתוגבאזור נמצאה 

 אך ,דה לא רצויההיו ניסיון לתרץ עוב משרד ההגנה האמריקני ניפק שנותתוילעהחמקניות עות דההו, אם כן

זכורה  לעיתונות שקרית הודעה אותה .ות מסוגנוכמרבית הניסיו, כמובן, ניסיון זה נכשל. ערעורל תבלתי ניתנ

  .לרעה עד היום

ניסיון או אסטרטגיה " היא "טיוח" ההגדרה המילונית של? האם היה טיוח של היבט כלשהו של האירוע

 במשרד 2האיש מספר , נסא תת שר ההגנה סיירוס ו32".שערוריההו כמו פשע או שתיר מס להניםהמכוו

 אחראי י כי היה טיוח ואני היית,טענהלבאשר " :1994 במרס 24- בזה ספר כתב למחבר , ההגנה באותה עת

של ארצות הכוזבת הפומבית  לאור ההצהרה 33. גולדינג אמר שהיה טיוח,לעומת זאת. "נכוןזה ממש לא , לו

ארצות הברית מעולם לא . קשה לא להסכים עם הערכת גולדינג, "יברטיל"ה של תהברית על אודות משימ

כי ה חניההיא בדתה הודעה כוזבת לעיתונות ו. "ליברטי" משימתה המדויקת של בכנות מה היתההודיעה 

יחסים ה הביטחון ונת להגראוימאמץ ה זבמקנמרה וואנס ראו , אין ספק. לאירוע 34"לנושסיפור הכיסוי "תשמש 

העדפת התיאור של .  זכות הציבור לדעתהפרתראה זאת כ, עיתונאי במקצועו, בעוד שגולדינג, םידיפלומטיה

 אלא , האם היה טיוח של ההתקפהבשאלהתלויה לא של ואנס  "לא היה טיוח"או מסקנת  ,טיוח גולדינג על

  . במזרח הים התיכוןהכתחילה למשימלמ" ליברטי"את  NSAשלח עטיה סיבה שבב

קונגרס היה עניין מובהק למשרד החוץ ול, ציל. ב או ישראל"ייח טעויות שנעשו בידי ארהלטנעשה מאמץ לא 

בכל . כזאתשבמטרה למנוע הישנות טרגדיה , אמריקניים כשלים  בחשיפתובמיוחד,  כל העובדותחשיפתב

נשים אה של רבמספר ההח את הטעויות שנעשו לא היה מצליח לאור החקירות המרובות ויי ניסיון לטכל, מקרה

  .מעורביםה

ביר את הכשל ס על מנת להולא נעש" ליברטי"ימת ש או הטיוח ביחס למשקרית הודעה כי הה,חשוב להבין

מה להגן על במטרה  אלא , ביחס להתקפהם כלשהשגיםימת ויו או להסתיר טעו,או העוולה של אדם כלשהו

שר החוץ דין ראסק הסכים . מטייםדיפלוהיחסים הטחון ויבהאינטרס לאומי של ארצות הברית בתחום שנראה כ

  :"תמז"יזיה וו ַבראיון שנתן לערוץ הטל,עם ואנס

  

 חקורלבחון ול ים רצופים אמריקניממשליםכי היה טיוח במשך עשרים שנה מטעם , מר ראסק, הם אומרים: מראיין

  .פרשהאת ה
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ך לפעול למען י להמש עליך,התחושה שברגע שקורה דבר כזהכשאני חושב שפשוט , איני חושב כך, וה: ראסק

.אתה לא נותן לתקרית מסג זה להרעיל את כל היחסים, תורוקטיביטמטרות קונס
35

  

  

" ליברטי"נשלחה ה לל הסיבה שבגהוא סוער בגיןשניכר אך ,  קיים בעליל על טיוחמשמעותיויכוח 

 יותישראלה והטעויות ובשל, שהציבו אותה בקו הסכנה ,האמריקניות הטעויות ו דווקא בשללמשימתה ולא

  .ו להתקפהיכלשהו
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   על הכוונת"ליברטי" – 4 פרק

 
  

כיוון במערבה ט יתוך שבצע את משימתה  והחלה ל1967 ביוני 8- ב0849- ב"אלפא"הגיעה לנקודה " ליברטי"

הוא ש אפשר . סכנההרהנכנס לאזור ידע ש, מקגונגל. ל ויליאם ל"סא, מפקד האוניה 1. פורט סעידלעברכללי 

, את משימתה" ליברטי"דוע קיבלה מלא ידע ,  כלומר– "תמונה בלא היה"אבל מכיוון ש, שקל להתרחק מהחוף

שאר בנתיב ילה,  באוניהראש יחידת הקריפטולוגיה, לואיס. יוויד איין ד"רסהמלצת את ככל הנראה  אימץ

   .הסכנה

מפקדה לא ידע . ל המלחמהשבטווח ראייה עתה נמצאה , 0.5חמושה במקלעי ,  ענןאפורצבעה , "ליברטי"

 כוחות ישראלים הופגזו מהים ש,לוושינגטוןבתל אביב ב " ארהנספח הצבאי בשגרירותהדיווח  ביום הקודםש

   2.באותו אזור

הגיעה  1130- ב": ווחיאנס דן רס 3. שם התפוצצויותאירעו. אל ערישעל הישראלים כבר שלטו  ביוני 8בבוקר 

התפוצצות גדולה את העיר אל  עהזיעזפתאום  ... קשההיה עדייןהניווט החופי ... 'בראבו'האוניה לנקודה 

עשן היתמר  בצהריים ". לו על האש והעשן בחוףתיפריסו את קפטן מקגונגל בחדר האוכל מצאתי... עריש

   4.קילומטריםלאורך , בחוףשחור סמיך 

  :ב"ארהל מקגונגל העיד בוועדת החקירה של צי "סא

 

.  לאל ערישית מייל מערב20 עד 15- החוף כמיתמר על ענן גדול של עשן שחור נצפה] 1300[ן תמר�הבתחילת 

 1300- בצוייןזה . זה היה ליד אזור החוףש ה היתההערכהבל א,  בוודאותזוהולא  ומיקומההתפוצצות ה תסיב

  ... לאל עריש וגם הוא לאורך החוףיתמערב מייל 6 עד 5-כקטן יותר עשן ענן נצפה  1330-בבערך . בערך

שהאוניה נמצאת במקום כראיה מספקת לכך , לענן העשן השחור שעל החוףאותה שעה הסבתי תשומת לב הצוות 

  .הרה סכנה

  

 ביום וווחידש כפי,  שהופגזו מהים,שוגגבאל עריש בישראלים הכוחות ההסיקו התפוצצויות הבעקבות 

ידי - פיצוץ מאגרי תחמושת מצריים עלאו , ל" מקור ההתפוצצויות היה פעולות טיהור של צה,למעשה. הקודם

ת וברר כי לא היתה כל הפגזה מהים וכי הפעילהת לאחר מעשה. ויםוורי הקחם שנלכדו מאילנים מצריחב

 אבל הכוחות ,עמודי הענן לאורך חוף אל ערישלגרמו להתפוצצויות ו, גם יחדאו שתיהן , ישראלית או המצריתה

  .שם לא ידעו זאת באותו זמןים יישראלה

 כי למסקנהל לא היו מגיעות "ת צהודי יח- מייל 14-כ –מהחוף ה בטווח ראי" ליברטי" האלולא נמצייתכן ש

לא קרקע על הכוחות שהאין ספק אבל ,  מייל14שטווחם תותחים , כמובן ,"ליברטי"ללא היו , 5.מהיםופגזו ה

בתל אביב  היבקר) ע"מצפ(וצב הפיקוד העליון מלדיווחו  כך ומשום,  זהממרחקה יין בפרטי האונחלהביכלו 

מפקדת חיל הים ו, חיל הים ניינו שלעכי זה  ,פקודות הקבעלפי , ע קבעו" מצפקציני. םים מהיהם מופגזש

  . המתרחש אתלבדוק  קיבלה בטלפון הוראהס בחיפהיבסטלה מאר

 קילומטרים 22-  כ,מפקדתו מרמלה את חיל האוויר על הצורך להעבירעמד , 1956- בעקבות מבצע סיני ב

.  משםקילומטרים 100-כ,  מפקדת חיל הים נותרה בחיפה.פיקוד העליוןמוצב הליד , אל הקריה, תל אביבמ

  6."סגור"ון פבקו טלהיה לקריה  בינה קשרה

שתי משחתות לנוע נצטווו ה מהקריה וכי בתחילה א כי נתקבלה קרי,נרשםמה בסטלה מאריס חיומן המלב

דוד שנמל אמ שיצאה 914,7 יםר"סט הורתה לפלגת הפקודה זאת בוטלה ופקודה חדשואולם . כיוון אל ערישב

43 
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בה סי הרים"סט לא נמסרה לפלגת הה זבשלב.  אל ערישכיווןלנוע ל, יין נמצאה בקרבת אשדודד וע1120- ב

  8."* לאל עריש לסיורות לכווןפנל*"  נאמר לה רק.לפקודה

 "איה" : כשל ציפורי טרףןששמותיה, לז דיותמונע טרפדות 3 כללה ,ן משה אורן"בפיקודו של רס, 914 הפלג

שעל סיפונה , ספינת הדגל של הפלגה,  בפיקוד סרן גיל קרן,)204- ט ("דיה"; בפיקוד סרן רמי רפאלי ,)203- ט(

י מנועי נבשכל אחת  ו הספינות נבנו בצרפת והונע.בפיקודו של סרן רפי אפל, )206- ט ("חמסת"ו ;משה אורן

 15רגיל בהן נשאו .  קשר42מהירות גלות לשוט בהיו מסו" יינס'מלחמה של גהאוניות "ולפי  ,דלטיק- נפיירדיזל 

הן . צד מכלאחד , 0.5 מקלעי 2-ומ בחרטום " מ20תותח , ירכתייםבמ " מ40והיו חמושות בתותח אנשי צוות 

נורות יצ"מכונים לעתים קרובות ה, ליםי או מט על משגריםוורכבשהגרמניים אוויריים  תוד טורפ2נשאו 

 מעבר ת את הטורפדוהדפואסי אלא מתקני הטלה שלנורות טורפדו במובן הקי לא היו צאלהואולם  ,"טורפדו

אבל רק  ,יוז- קלוויןה תוצרת ימעודפי מלחמת העולם השנים אמריקני "הספינות צוידו במכ. פן הספינהולד

 – רשת הקואורדינאטות ומתאר החוף –מסך שלו הסביבה בש [יתתי אמהם תנוע"אחת היה מכ לספינה

הן גם מכשירי קשר כן הותקנו בלפני כשבוע . ]כמו כל מטרה אחרתם נע "ט שבו מותקן המככלי השיו, קבועה

  .שמיש היה 203-טג של "תאהר ירק מכש אך, לקשר עם מטוסים ג"תא

ג "המפל 9. קשר38 עד 36- במהירות מרבית של כ,  מייל50-מרחק של כ , אל ערישוןכיול שטה 914פלגה 

 1330- עודכן ב ן אורן"רס

אל עריש יצים את שמפצ"

 204- גילתה ט 1341- ב10."מהים

 22-כ, ם"ח המכוומטרה בקצה ט

ניתוח  11.ם"מוכה דברימייל ל

וח ההיסטוריה של יובדפה המ

 ,"ליברטי"על תקרית ל "צה

, 18 בעמוד שםינים ומצשנים מהזו

 44- לטרפדות כדרשושנ בהיריםמ

אל  מייל 22 םתו אעבורדקות ל

. "ליברטי"ל מי מי2- כנקודה 

טרפדות המהירות היחסית בין ה

קשר  38 עד 36 תורשנעו במהי

, זאת אומרת.  קשר33 עד 31היתה ,  קשר5-  מהטרפדות במהירות סיור של כהתרחקהש, "ליברטי" ובין

שהמהירות היו שונות ייתכן ; אינם מדויקיםאלה מספרים . ותק ד44עד  41-  כנמשך מייל ימי 21-20 שמעבר

או שני , או שהזמנים סטו בדקה או שתיים, "ליברטי"דווח על ידי הטרפדות או עד שניים ממה שאחד ר שבק

  .הדברים גם יחד

 12, גוליששמוחייל חובה צעיר ,  של מפקד פלגת הטרפדות204- טב) מרכז ידיעות קרב(ק "במים "המוכ

ם "ראה שהמכאבל כנ, °283הכיוון המדויק היה (המטרה נעה מערבה ש ,מ אהרון יפרח"סג ,ק" הגנדיווח לקצין

שימש לקצין , טווחהביחד עם , מידע זה. )היה מסוגל להראות את הכיוון המדויק במעלותהמיושן שלו לא 

ם "מפעיל המכ?  טעות כזאתאירעהאיך . זה לא היה מדויק.  קשר30-כ –לחישוב מהירות המטרה ק "הגנ

את  מציין חלקו העליוןהמסך וכז  מרביןקו . הטרפדת את מיקום ייצגמרכז המסך מ. ולגם ע" במסך מכהתבונן

אות על  ופעתה מהמטרה גורמים ליםוחזרים מהאנטנה ומשודרמם ש" המכגלי.  הטרפדתלשההפלגה ן ווכי

  .המסך

היא , את המטרהאנטנה מגלה בכל פעם שה. ם"סיבוב אנטנת המכמייצג את  מעלות 360 שנעמואר קו 

 נעה יחסית המטרהאם . הסיבוב הבא של האנטנהעד , לרגענשארת עליו  שנקודהעל המסך בתור סומנת מ

אם גם . שוטפהמהירות שלה חישוב , ם עומד והמטרה נעה"אם המכ. הנקודה זזה על המסך, ם"למקום המכ

ם נע בכיוון " והמכ,ם"שהמטרה נעה הרחק מהמכמאחר . החישוב מורכב יותר, ם וגם המטרה נעים"המכ

 .אהות של שתיהן היו גורמים במשוו המהירוי- תשהיה המקרה עם ליברטי והטרפדופי כ, למטרה

  )באדיבות עמותת חיל הים (914פלגה    
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כך שאורך הקו ממרכז , מ" ס46-ם הוא כ"קוטר מסך המכ

,  מייל24 המרבי הוא חאם הטוו. מ" ס23-המסך אל ראשו הוא כ

הטרפדת  13.מטר מילי9.5על המסך הוא אזי הייצוג של כל מייל 

.  במשך דקהמ לכיוון המטרה" מ6-ם כ"נעה על מסך המכ

היא מתרחקת על ,  קשר30- אם המטרה נעה ב,  דקהבאותה

 על "ליברטי"הסימון של ,  קשר5במהירות של . מ" מ5-המסך כ

התעסקות במידות . פחות ממילימטר אחדם נע בדקה "מסך המכ

 ,20כשלרשותו של קצין ימי בן  ,אפלוליו קטן חדרזעירות אלה ב

ע דקות ספורות בלבד לבצ עומדות ,בדרכו לקרב הראשון שלו

  .א מתכון לטעותי ה,חישובים

 ר להניח על המטרהפשמים מודרניים יש סמנים שא”למכ

 מיד בפורמט צגיםמהירותה מושלה וס רקוה,  למטרהקהמרח . שלהםתצוגת המסךוניתן להגדיל את 

 מידע של קבל ממרכז המסך אל המטרה כדי לוזיזה היה סמן שאפשר ל.1967-  זה לא היה המצב ב14.דיגיטלי

 ,ק"הגנ יןפה לקצ- בעל ורי צפה במסך ולאחר שמדד את המרחק למטרה העב204מפעיל בטרפדת ה. מרחק

  .מ אהרון יפרח"סג

) plot( תמואר  מפה-  )dead-reckoning tracer - DRT( תנועהשולחן או , שולחן סימון היה ק"הגנקצין ל

,  הנקודה המוארת. הספינהייצגה את מיקום , שושנת רוחותמוקפת, מתחת למפהנקודה מוארת  .של האזור

על  ה יוצב,"שושנת אור"שכונתה 

פעל על ידי מנוע וירוסקופ מ'גידי 

כל  כויל ונקבע לפני מה מיקו.חשמלי

ה המצטברת אהשגי. אה מהנמלייצ

בדרך כלל לא חרגה קום ימסימון הב

  יותר 

נעשו על לא חישובי המהירות 

 אלא ,ם"ם על ידי המוכ"מסך המכ

 שולחן על ק"הגנ ןעל ידי קצי

 ק"הגנקצין , אהרון יפרח .הסימון

את שולחן הסימון אר ית, 204- של ט

הוא אמר .  ספר זהברחבפני מ

 כמטר על מטר וחן הילשוה ממדיש

 ,ק"מדור מיתוך  בהוצבוהוא 

המדור .  מטרים3 על 2- שמידותיו כ

 ק"הגנהיה גדול דיו לאפשר לקצין 

פתח  .ק היה מתחת לסיפון הראשי"מדור המי. ר במשמרתהאחשעה שם לישון על הסיפון ב"מפעיל המכלאו 

 יפרח התקשר עם הגשר .כמה מדרגות מעל הסיפון בהגבוה, הגשרמאחורי  מעט היה הראשי פוןסולם לסיה

 ;כיוונית- חדדיבור ה מערכת תזאת הי. גומי ורמקול על הגשרמגדול פון  שכללה מיקרו,דרך מערכת קשר פנים

  .ןלסירוגי אאלזמנית - בוין זיכול לדבר ולהאלא  משהמשת

מצאה מצפון נ הטרפדת כל עוד ם" ברדיו תג,ק" או מהמי, מהגשרנוהלס ית וסטלה מארוהקשר בין הטרפד

פס -מכשיר חדרק בתנהל ר עם סטלה מאריס השהק ,תל אביב לםדרומהרחק ,  באזור אל עריש.לתל אביב

)SSB(הירש מכ,יפרחלמיטב זכרונו של . גשרלא ב, ק" שנמצא במי -SSB618צרת קולינס ונקרא ו היה מת -T 

מ יפרח "סג. ק"לא במי, רשגבמכשיר קשר באמצעות   ייעודים"ערוץ תגר בין הטרפדות היה בשהק. T -618או 

מלחמת ששת טרפדות ממש לפני בגשרי הפיקוד של הג חדשים לקשר עם מטוסים הותקנו " כי מכשירי תא,ציין

ע איך להפעיל את מכשיר דרק יפרח י, בספינת הפיקוד.  מאוד להפעלההם היו מסובכים. האו בתחילתהימים 

טרפדת  נוהל ב"הכורס"הקשר עם מבנה ה זאת במסי. ק"אלא במי, הוא לא נמצא לידואבל ,  למטוסיםהקשר

 )באדיבות עמותת חיל הים(יוז -לוויןם ק"מכ   

204-ק בט"מדור מי  
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מערכות , אין ספק. ם"ן משה אורן באמצעות מכשיר התג" רסג"ל את המסרים למפההעביר ש-  203-  ט-  אחרת

  .לות למדיהקשר היו מסורב

-  של טהסימוןהמיקום הראשוני של המטרה סומן על שולחן  . פשוטואינ המרחק למטרה ומהירותה חישוב

שועט אל הקרב  ,19ר בן ים סד"החישוב הראשוני של המרחק מהטרפדת למטרה נעשה בידי מוכ. 204

קצין .  קשר38  עד36בטרפדת מקפצת על פני המים במהירות , ם מואר קלושות"במדור מכ, הראשון שלו

ם "מהמוכהוא קיבל לאחר דקה או שתיים . הסימוןעל שולחן בעיפרון את מיקום המטרה  סימן 20-  בן הק"הגנ

מהירות ה. ני המיקומיםמרחק בין שהאת בסרגל אז מדד ו, שולחןאותו על הגם  וסימן חדש מטרה םמיקו

 אם 30-ב,  אם עברה דקה60 היתה מכפלה של מרחק זה במיילים במספרהמטרה המחושבת בקשרים של 

 כיהוא חישב בהתחלה . ם היה שגוי"מכהראשוני במיקום ה כי ,רויפרח סבמ "סג .וכך הלאה,  דקות2עברו 

  .רש ק28- כ-   את המהירותחדשמשב יח, שנתבקש ל ֶמת נתון זהלאחר .  קשר30-כהיא מהירות המטרה 

 ג"ת המפל ספינ– 204-  לטה ושנמסר,203-  בטה שנתקבל"הכורס"ג הראשונה ממבנה "בהתקשרות התא

שם ליפרח והועבר מגשר הטרפדת התקבל ב מידע זה ."יש לה תורן אחד וארובה אחת" :הטייסציין  - אורן

כי , שגוי דיווח זה היה גם, במבט לאחור. Z מדגם ]בריטית לשעבר[ק עם הערה כי המטרה היא משחתת "במי

 המשחתות המצריות 2,  מלפנים ומאחור,םניתרשני  ובה אחתו ארו היZמדגם מצרית משחתת ללמרות ש

אבל הדיווח . כלו לחזור לים התיכון כי תעלת סואץ נסגרה בגלל המלחמהי נמצאו בים האדום ולא Zמדגם 

 שמסוגלותאוניות המלחמה המצריות היחידות . מופגזת מהים לאור הדיווח שאל ערישהגיוני נראה ליפרח 

ל מטרה זאת  אב15.ר או אוסה מתוצרת סובייטיתאחתות או ספינות טילים קומהיו מש מייל 14 ממרחקלהפגיז 

 כפי, מהיםהמטרה את החוף ה זהפגיאכן אם .  קשר30והמהירות המחושבת שלה היתה , וחה כמשחתתוד

  . קשר30 תמשחתת יכולה לשוט במהירוו, היא היתה חייבת להיות משחתת, חודוש

וכי חיל  , מייל22או הציג מטרה שנתגלתה במרחק " צבע"ם " כי המכ,דוחים את ההסבראחדים מחברים 

יש כמה . ליבחישוב המהירות מוסברת לעזאת טעות . "ליברטי"האמיתית של מהירות ההים טעה בחישוב 

ופעה הנקראת תלמדת על  מאלקטרוניקהסקירה של ספרות בנושאי . ם"במכשדווח הסברים אפשריים למרחק 

לעתים ומסוגלות להגיע למטרות אף מתעקלות ם "י קיץ בהירים ויבשים קרני מכ בימ16".השתברות"או " תיעול"

 התיעול או יתתיאורי, ךמשום כ. ם קיץ בהיר ויבשו היה י1967 ביוני 8. ה הרגיליראיקו המעבר לטווח 

האחרונה הופיעה על , "ליברטי" התקרבה ל"סייוויד"המשחתת כי כשהיא עובדה ה; השתברות סבירה ביותרה

 )CTG 60 (60.5מפקד קבוצת משימה מ שנשלח מסר. לי מי85 מעבר לאופק במרחק "יוויסיד" של ם"מכה

 'ליברטי'זיהוי טנטטיבי " :ציין 1967 יוני Z090004-ב) CTF 60( 60מפקד הצי השישי ולמפקד כוח משימה ל

 כי ,הדבריין מענ." Z0430 )זמן הגעה משוער (ETA םלפני מייל 85 מזרח 31-05 צפון אורך 32-35רוחב 

  .ת מראשו כארבע וחצי שע,"ליברטי" יכלו להעריך במדויק את זמן המפגש שלהם עם "וויסידי"אנשי 

הזדקרות ראותו כנובע מניתן ל ו,זניחחק מעבר לאופק רהמ, תיעולתופעת הלא קיימת השפעה של אם 

 מעל פני "ליברטי"של לי יהתבלטות המבנה העמ ו-   מטרים6-  כ–ם של הטרפדת מעל פני הים "אנטנת המכ

  .ם"המכממה שדווח מ מייל 3 עד 2-היה קצר ב "ליברטי"טרפדות ומרחק בין הייתכן גם שה. המים

על פי תורת חיל , ראשית.  היו שתי משמעיות חשובות-  קשר30- כ– "ליברטי"של חושבת מהירות המל

ב "תורת צי ארה. נית מלחמהו אהיא קשר 20ם שנעה במהירות מעל "מטרת מכההנחה היא כי , הים הישראלי

  . אותה כאונית מלחמהסווגתם מ"כבמשל מטרה  קשר או מעלה 25מהירות של  - ה עת היתה דומה אותב

  ישמיזכותו של ל האוויר והים ות בין חילמתמשךויכוח מתנהל  1956-  ב"איברהים אל אוואל"מאז תקרית 

 לאחיל האוויר של בקרה ה ביחידות םבקריה, ליתיחי-  יריבות ביןמתוך. תפיסת המשחתת המצריתלזקוף את 

  17.ריתיברשת ההגנה האוו ררתו איתם לדבי ששלנציגי חיל היםאפשרו 

חיל הים היה קורא כי שלא יעלה על הדעת  סבורים ,ויר והיםו האותמעורים ביריבות בין חילהאנשים רבים 

משמעות  כי ,דגישיםמ אחרים מומחים. הוא יכול להגיע למטרה ולהדביקהש סבר לעזרת חיל האוויר אם

חייבת היא  קשר ולכן 30 או 28מהירות של שהמטרה נעה ב,  כלומר–המידע שהיה זמין לצוותי הטרפדות 

חיל משוכנע ש, מכל מקום ,זהספר  מחבר .במקוםסבירה ותה  לסיוע אווירי הישבקשה היתה –להיות משחתת 

אפילו  ,הר להדביק את המט,ש ביותרו ולו קל,כויייש לו סשלא היה קורא לסיוע של חיל האוויר אילו האמין הים 

   .היה בטוח שהמטרה היא משחתת
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, פורט סעיד לאנה פוחרטום המטרה מש ,דות קבע הטרפג"למפ.  סיוע אוויריביקשאכן , בעובדה, חיל הים

אילו . °283 היה "ליברטי"הקורס של  ש,אין ויכוח על כך 1300.18 בשעה "ליברטי"ם ו מייל ממיק60-  כהשנמצא

במהירות אחריה  תדפווהטרפדות רבעוד , שב חיל היםיח שכפי,  קשר28במהירות לשוט  "ליברטי"המשיכה 

. המטרה למעגן בטוח בפורט סעידכניסת  מייל לפני 22 שלא היו מצליחות לסגור את הפער להן ,  קשר36

 נעותמטרות הכי  ] במקורכך[ הודיע 914פלגה  "היהת למפקדת חיל הים בסטלה מאריס והמסר מהטרפד

 ],[להשיג אותןלא יכול הוא  .]של המטרה[טוב את המהירות ק ו לבדהוראהנתנה . קשר 30מהירות מערבה ב

  19". מטוסיםלוחמציע לש

מוצב  הפיקוד (י "במצפ, מפקד חיל הים, אלוף שלמה אראל ביוני נמצא 8מאז שעות הבוקר המוקדמות של 

תה ל גי0600ר של ואחרי שטיסת הסי .חיל הים ל כוחות ע ותישירמשם ד פיקו, בסטלה מאריס) של חיל הים

  .סימוןעל שולחן ה "יניטרל "סימוןאראל הציב ,  במיקום הבוקר המוקדם שלה"ליברטי"את 

 יצאאל ראר שאטקטי כהפיקוד ה  את, איזי רהבם" אל,)ראש מחלקת ים (סגן מפקד חיל הים קיבל, 1100- ב

 3/ן ים"רע מחליפו של, לונץ) רמי(ל אברהם "סאהורה , כןזמן קצר לפני  . לחיפה לנמלוירדאת סטלה מאריס 

לא רק  לונץ 20. האוניהשלהסימון את  הבקרהמשולחן ר ילהס, גלעד) ק'ג(יעקב ל "סא, )עיםצראש ענף מב(

  .פיקודאת ה תפס הלהכשצעד שנקט  רהב בם" לא עדכן את אלםהוא ג, הסימוןיר את סקד להפ

האוניה שהוא סבר .  עומדות במקוםלאאוניות ש ,ריהסבהוא ? דכן את רהביעולא ל לונץ "סאכשל מדוע 

פון של ייומן הס.  קשר15-שטה דרומה בכשהיא בראשונה  מייל מהנקודה שבה נצפתה 75נעה לפחות 

-רס בו שינתה ק"ליברטי" שמצייןהוא גם . ר קש15- כהיתה  אותו בוקר 0600-  מהירותה בכי , מציין"ליברטי"

 ותיקנה °060-  לפני שפנתה שמאלה ל°190 דקות בקורס 10- כושטה ,  ימינה לכיוון החוף המצריפנתה, 0555

הימי הבוקר  החלו בזמן שמטוס סיור "ליברטי"ני תמר�. "אלפא" שלה לנקודה ורי הקורס המק- °130-חזרה ל

פורט אל עבר יה נעה ונ שהאחשובל את המטוס טעותנים נעשו על מנת להייתכן שהתמר�. וניהאליד ה נמצא

  .סעיד

 1100-בקרבת פורט סעיד ב" ליברטי" את ציב מה קשר הי15מהירות  ב°190 שעות בקורס 5שיט של 

 הסימוןכתוצאה של הסרת . הסימון שקל אפשרות זאת כשפקד להסיר את 21ל לונץ"לא ידוע אם סא. ערךב

,  שחקר מאוחר יותר את התקרית,ירושלמיל ישעיהו "סאפט החוקר והשהחליט ,  רהבם" אלעדכוןב שלהכו

  22.לזמן את לונץ כנאשם

מהן  בורחתהמשחתת מצרית שהוא  , שלהןם"המכלפי  ,פה אווירית על מה שחשבויהטרפדות ביקשו תק

נציג חיל , ן פנחס פנחסי" ממפקדת חיל הים בסטלה מאריס לרסןטלפוב הבקשה הועברה. יוון פורט סעידלכ

מידע זה  אבל לא קישר, 0600- ב"ליברטי"קום של יפנחסי היה מודע למגם . בקריהבמפקדת חיל האוויר הים 

   .משחתת מצרית מפגיזה את אל עריששהטרפדות  לדיווח של

ל "של צה) ע"מצפ(ליון ע מוצב הפיקוד ה–" בור"הנה של שובחדר קטן בקומה הרא ממוקם פנחסי היה

או חדר , בבור. בפנטגון) NMCC(ב " של ארהד הצבאי הלאומיוהבור דמה במקצת למרכז הפיק. בקריה

 במוצב הפיקוד. זעירטחון חדר ילשר הבשם היה  1967-ב. קרקעיים-  תתם בונקרינבנו מספר )ל"חמ (המהמלח

 היה חדר ביותרים שובים החחדראחד ה.  ולפונקציות שונותמרחבי היו חדרים נפרדים לכל פיקוד שבבור

 ס בסטלה מאריי"צפמבכלא  ש,ע"מצפב. המתאימיםחדרים לוהופצו  כל השדרים שם התקבלו, תקשורת נכנסת

בזמן אמיתי של המצב הקרקעי תה מפת סימון לא הי, יר בבורוחיל האושל ) מרכז השליטה( ט"במשלאו 

   .גישה ישירה למוצב הפיקוד העליוןנעדר אבל , חיל האוויר היה סמוךט "משל. הכולל

חלקים של ות ישראל נה את כל מדיגה הצילמפת שולחן גדו. ת קומו2היה  חיל האוויר ט"משלגובהו של 

,  ישב מפקד חיל האווירעליה ש, במה מוגבהתשנייהבמפלס הקומה הניצבה  מול המפה .שכנותההמדינות 

 )שייקה(ל ישעיהו "סא,  מודיעין חיל האווירשישב רא, רי מחצית זכוכיתואחמ, ולאשממ . הוד)מוטי(אלוף מרדכי 

ראש ענף ישב ו של הרלב ינולימ ,סגן מפקד חיל האוויר,  הרלב)רפי( רפאל ל"סאל הוד ישב נו שילימ. ברקת

 וו או עמדבאות בשורה הראשונה ישיס הכ4רי ו מאח23.ל שמואל כסלו"סא) ר הראשייבקר האוו(שליטה ובקרה 

  .ון מהירנים לעיוו נתגעל הקיר ממול הוצ. רי מפקדוו מאחב שיש,נו של כסלוכמו סג, אנשי מטה שונים

ל חדרי שסצנות כמו ב סימוניםמציבים ומזיזים , חןל חיל האוויר סביב לשואנשיבקומה הראשונה עבדו 

פעלו  ,מתחת לבמה, קומהאותה ב. יהי מלחמת העולם השנם עלמלחמה של חיל האוויר המלכותי בסרטיה
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ה בחדרים שבקומה י המטשאנ. ן פנחס פנחסי"רס, ונציג חיל הים, מטה אחריםמשלהם קציני חדרים ב

כדי . "סגור" ון בקו טלפי"מצפהתקשר עם ונציג חיל הים , מקושרים טלפונית למפלס שמעליהם נה היושוהרא

שבו הטלפון מעולם , ת של קו פתוחכ יעיל ממערתזה היה הרבה פחו. למענה יןת ולהמל לצלצהיה עליושוחח ל

 ישב אלוף בהש, יהימה הראשונה לשנוקבין החיבר גרם מדרגות . אזין בכל קצהמהו תמיד יש ומתקנומלא 

  . הבקשה נדחתה. ה אוויריתפיתק , שבקומה מעליו,טלפונית מאלוף הודיקש בן פנחסי "רס. הוד

. 1967 ביוני 7שהתרחש בליל דרושה בקיאות ב ,על מנת להבין את המצב בקריה ואת גישתו של אלוף הוד

, ר והים הועמדו בכוננותויחילות האו. שטות צפונה לאורך החוף -לות גדואוניות  -  מטרות3ל ע חוף דיווח ם"מכ

שהונח , האוניות עם ליצור מגע) 38- ק( "חיפה" ו)42-ק ("יפו" ,)40-ק ("אילת"משחתות ה 3שלח את וחיל הים 

 נעו שבוריםעננים . 'הפצצה מסוג מיראז- בחיל האוויר הזניק כמה מבנים של מטוסי קר. מצריותמשחתות כי הן 

  .הלילה בשמי

 ושהם ביק .במהירות גבוהה תו אוניות נע3ובלי שמבעד לפרצות בעננים ראו  כי , לאלוף הודוהטייסים דיווח

 כי וואמר ל , חיל הים בסטלה מאריסם"שבמח, ל בטלפון עם אלוף אראשוחח הוד. מאלוף הוד אישור לתקוף

לחיל היתה , זה היה עניין ימיפי הנוהל מאחר שעל . ףוצה לאשר למטוסים לתקוא רואוניות וההבחינו ב טייסיו

ואם לא יתקפו מיד הוא , דלקאוזל ה מטוסיובהוד טען כי . השיב בשלילהאל ר אואלוף, הים המילה האחרונה

 לצלול אל מתחת לעננים יםסומטהל ע פקד ,רצון- באי, הוד. תאורההטלת ל ע התעקש לארא. יחזיר אותם

 ם"הנקודות במכ. כל אוניות מצריותשם לא היו . "חיפה"ו" יפו", "אילת "נור אתהאיר   כךרגע אחר. ולהטיל נור

   24.מטרות שוואהיו 

 ובזבוז משאבי האוויר המוגבלים שלסבר כ מה שהוד בעקבות צוננתהאווירה בין חילות הים והאוויר נותרה 

 להיות החלטישעליו ונענה , ח להשיג סיוע אוויריי הצלכי לא ,לסטלה מאריסן פנחסי דיווח "רס. בלילה הקודם

 לא דהו. למורת רוחו של הוד,  להתעמת ישירות עם אלוף הוד כדייומעלשקומה לועלה  נוחהוא קם משול. יותר

 :פנחסי השיב. שאל הוד" ?יש לך מטרה. "נוסףאת משאביו המוגבלים למרדף שווא לחיל הים  רצה להקצות

   25".כן"

 שני כסאות שישב, בקר האוויר הראשי, שמואל כסלו ל"סאאלוף הוד העביר את פקודת הסיוע האוויר ל

) שרות כללי(כ "ש חמושים בפצצות CJ3ים 'ז מירא4- מורכב מ26"מנורה"סגנו של כסלו ציין כי מבנה . לימינו

  ".לא ":כסלו השיב.  למטרה זאת"מנורה"שאל את כסלו אם להסיט את מבנה ו, ו דרומהכהיה בדר, ג" ק250

ה זאת מבר כי משיס כסלו ל"סאו,  תעלת סואץידאוויר ל- אתרי טילי קרקעתיפ לתקובדרכה  הי"מנורה"

תו של כסלו לא להסיט את מבנה טהחל, באורח אירוני. ל חיל היםי בשבמטלהחשובה יותר מאשר ביצוע 

 לוודאי ב קרו"ליברטי" את ףלו תקאי; ג" ק250צצות פב  חמושה הי"הרמנו"כי , "ליברטי" ת לטוב פעלה"מנורה"

י ס מטו2, "הסכור"את משאבי האוויר שלו ושם לב למבנה עתה  סקר וכסל.  מטביע אותה תוך דקותהשהי

קרוב ת סואץ ולמעל תע )CAP( י אוויריבסיור קרב, אוויר-וטילי אוויר מ" מ30שים בתותחי מו חC3' מיראז

. "ליברטי"מאל עריש ו יםילי כמה מ27,"בועז"נקודה   מעלההיחזרה לבסיסו ב "כורסה" בנתי.  זמנו במקוםלקצה

 תאוהזהיר " ,*לדפוק,  אוניית מלחמהואם ז*"ל עריש ופקד כיוון אלנוע ל" כורסה"מבנה  אתאפוא   ניתבכסלו

  קשר עםתריג ליצ" תדר תא"כורסה" להקצההוא ." יש לנו טרפדות באזור, זהריאבל ה"ל המבנה ימוב

  28."פגודה", 914ה גאת אות הקריאה של פלמסר לו  והטרפדות

" כורסה"טייסי מבנה ראו עתו ליד אל עריש געם ה. עזב את תעלת סואץ וטס לכיוון אל עריש "כורסה"מבנה 

אבל אז הבחינו ,  סירות קטנות2 שיש רק ובשבתחילה ח. סירות אחרות מצפון בואוניה שטה מערבה ואז צפ

ניסה ליצור " כורסה"אבל , בסביבות אל עריש" ת מלחמהיאוני" אישור לתקוף "הכורס"אמנם היה ל. ישיתבשל

 חיל הים התקין מכשיר .ים לא היה פשוט-הקשר אויר, לעילכפי שנאמר  29.עם ספינות חיל הים קשר רדיו ישיר

 היתה 203-אבל רק ט,  הטרפדות זמן קצר לפני תחילת המלחמה3ג עם תדרים אוויריים בכל "קשר תא

-טהתנהל בתיווך של , מפקד הפלגה, ן אורן"ורס" כורסה"בין  כך שהקשר, יל את הציוד כיאותעמסוגלת להפ

203.    

שימש ש – צלב לבן על רקע אדום –-סימון הזיהוי המוכר מחפש את , "ליברטי"טס סביב " כורסה"מוביל 

 תייאונ  להבדיל ביןהקפיד" כורסה"ל מבנה י מוב30.ל האוניהעה דגל א הוא לא ר.ל"לזיהוי כלים של צה
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, 1355- ר ניתן בוהאיש. ת ספציפית לתקוףו ביקש מהבקרה רשז ואות הישראליהטרפדותובין המלחמה הזרה 

  ".לחמהמ תייזאת אונ" כי בתנאי שווידא

 31.בגבם שהשמ,  שלו לצלילות שטוחות ממערב למזרח2' ומס" כורסה"מוביל מבנה התגלגלו  1357- ב

 500-  ל450בין ת ובמהיר. הוהתקיפה האווירית החל, מ שלו" מ30 את הדק תותחי לפתהשלו האצבע המורה 

 4בכל כחצי מייל או ,  מייל בדקה8-כ בקצב של ,נעה באיטיותש ת שטחהמטוס התוקף על מטרסגר קשר 

מאוד . נוסףחזרה ליעף לפנות  למעלה וךמשל כך היה עליו  ואחר,הזמן המירבי שעמד לרשותו לירי, שניות

ת אהתופעה נקר. הסגירה על המטרההגבוהה של מהירות הבגלל ,  מדיזמן רבשאר ביעף התקיפה ימסוכן לה

. מנה בטוח מלמרחק למעלה למשוךבמקום אל תוך המטרה משיך ביעף מ הטייס שבה ,"קבעות במטרהתה"

רב קטייסי ,  בהגעואו פמטרת שטח  תרסק לתוךמתום הירי עד שהמטוס ממאחר שנותר זמן קצר ביותר 

עכב נהגו למודים כי  , ספר זהכולל מחבר,  רביםםטייסי.  שוב ושוב לירות ולמשוך למעלהמתודרכיםותקיפה 

  .ום שלו באותו י2'  ומס"הכורס"ל מבנה ימובכך עשו . לצפות בפגיעות כדיה לעאת המשיכה למ

מ " מ30 בקוטר פגזיםכשפגע זרם 

הוא חדר אל תוך המבנה , "ליברטי"ב

קוטל , משוריין ואת הסיפון- אלי הליהע

של שווה יוד במידה צאנשים ומשמיד 

המנוע  גם פגעו בסירתפגזים ה. פראיות

 במרכז האוניה בצד ימין מעט הפסנואש

 שני מכלי וניקבו והצית, חורי הגשראמ

 צדהמאופסנים ב ליטר 200דלק של 

מפלס אחד מעל  (01לס מפשמאל ב

  32).לסיפון הראשי

זכוכיות . רררו בגשתשהאימה ומהומה 

 ופות מרוטשות ודם היו בכלג, מנופצות

ל מקגונגל נותר שליו "סא, בתוך כך. קוםמ

הוא אפילו . והמשיך לפקד על האוניה שלו

הוציא את מצלמת האוניה מהכספת וצילם 

)ב"צילום צי ארה(תוקף מהירכתיים " רויאל"אחד ממטוסי מבנה      
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 שלא יכלה כך "ליברטי" שיבשה את יכולת תקשורת הרדיו של הפה הראשוניהתק 33.השניהתקיפה את גל 

הפיקוד ג הגלויה של "שדר ברשת תמדור הקשר של האוניה החל ל. לים שלהי הרגהמוצפניםלשדר במשדרים 

מישהו הזיז בטעות .  ללא הצלחההבתחיל,  באירופהב"מפקדת הכוחות הימיים של ארהב) HiCOM(הגבוה 

והמשדרים , סמית.  ויין לל"רסן טאלחוקן במהירות על ידי ו ותהלזה נתג. את מחוג התדרים בקילוהרץ אחד

 לם ששדריאגדה שהמא מקור היה, נהרסוחיבורים ש כמו, נוסף לבעיות אחרות, ת קשר זאתיבעי. פעלו מיד

  ):94' ע(ב "ועדת החקירה של צי ארה  סמית בתמליל שלל"רסן ט עדותו של אלחולהלן". נחסמו" "ליברטי"

  

את לקחתי מיד .  שהיאאל כל תחנה, שאנו מותקפים hicom- לשדר ב)MC1 (הכריזהמערכת מסרה הודעה בנ

וכחמש דקות , ונמעה אותשאף תחנה לא . ו לשדרנהתחל. יו עזרדר, UIC 32 על השהיhicom -שדר היקרופון ממ

כך , א שידוריוגם ממנו לא הצלחנו להוצ, יםשדרמ בחדר ה2' מס מיד עברתי למשדר .ח כי המשדר הושמדוך דו כאחר

 ה"קרים בטעות את מחוג התדדחף שהו י ומצאתי או גיליתי שמיםשדרמשבשעה זאת בין ההתקפות ירדתי אל חדר ה

ו את נר העבליהןא ש"סכמטי"תי את תחנות סתפיו ודתיקנתי זאת ורצתי בחזרה למדור הר. אחד הצידה) קילוהרץ(

.שדר ההתקפה
34

  

  

אות ש, )CVA 60 ("סרטוגה" בנושאת המטוסים נקלט ,צי השישי שהגיע ל,ל ההתקפהעי נשואח הרוהדיו

החלה , ית האווירהפיד לאחר שהחלה התק מי35).  סינין שעוZ1210) 1410- ב,"סכמטי " שלהקריאהה

  36."אנו מותקפים עבור, אנו מותקפים, 'כוכב רוק'כל תחנה מ, עבור, 'כוכב רוק'כל תחנה מ" לשדר "ליברטי"

 אתה 'סכמטי' מ'ב רוקככו' ":"סרטוגה" דקות מנושאת המטוסים 2  כעבורם על תגובהיהיומנים מרא

שעת רישום ." זה לא הולךמחליף משדרים אבל ":  דקות4ר ועב ביומן כםהרישו." עבור, אמור שנית, משובש

ו ביומני מרשם שנזמניהשומכאן ,  סיניZ1218 - 1418 היתהשידור המסר על התקפת הטורפדו של יומן ה

 לידיעתך 'כוכב רוק' מ'סכמטי'":  היומן הואישוםר. תייםיאמה התרחשות האירועים לפניהקשר הם כמה דקות 

  ."מבקש סיוע מיידי עבור'  מע9-ים כו מטורפדו נוטנעגנפ

ו ד במשר1990 בינואר 12-זה בספר ן עם מחבר וונים לפרק זה בראית רוב הנתפנחס פנחסי סיפק א

, הקלטת הראיוןהסכים לזמנו ומ בנדיבות הקדיש לי פנחסי.  סגל הפיתוחעםנמנה הוא שם , בטכניון בחיפה

פנחסי רכן  , לתיקיעפרונותאת  ומחברתי תכניס א להיתחלתבה והו הרשמקול ככאשר. שנמשך כמה שעות

 עומד לומר לך יאנ. "י לאורך עמוד השדרה של חלףורעד ישערות עורפ למשמען סמרו מילים שפלטלפנים ו

 לך מה דאני עומד להגי. יש עד היום שלא אמרתי לא,משנהול כקצין ימי אחד משהו" –אמר פנחסי  - "עכשיו

אקדח "זה עדיין חיפש אחר ספר  מחבר ,באותו שלב במחקר." רצהתמה שזה בה שֶ  ועָ - ותו יוםאמת קרה אב

נות על אונית וו אלא היו התקפות מכ,ההתקפות לא נגרמו עקב שגיאותשיה ירא, רתמ זאת או– אפשרי "מעשן

קרה בשעת ב בהיה ש,די קצין ימי ישראלי בכיריוידוי שעמד להינתן על . והנה זה בא. ב" של ארהמלחמה

  .המתח היה אדיר. פותיהתק

   ."חיל האוויר בין חיל הים ומה שגרם לטרגדיה איומה זאת היה התחרות העזה: "פנחסי המשיך

 שהרי,  אבל הסביר לו כי זאת לא תיאוריה חדשה,זה הודה לפנחסי על המידעספר  רמחב. המתח התפוגג

  ."בורגספינות שר" ,רבינוביץאברהם  בספרו של הועלתה היא, סף למקורות אחריםובנ

  

  

                                                 
1

ב "ממצאי ועדת החקירה של צי ארה. 0849- ב"אלפא" מציין שהאוניה הגיעה לנקודה "ליברטי"יומן הסיפון של   

וח יוד. ריםינים זמנים אחיומקורות אחרים מצ ,0835 מציין "ליברטי"ק של "יומן המי.  יומן הסיפוןמאששים את

  .לענייננוסטיות אלה אינן משמעותיות . 0843ל מציין "ה של צהירוההיסט
2

 4סעיף . 1967 יוני Z082100, )סוכנות הביון של משרד ההגנה (DIA-משרד נספח הצבאי תל אביב למסר מ  

   ."ל אתמול"התקפת הפגזה מצרית מהים באזור עזה דווח על ידי צה: "שדיווח, 0812-מתייחס למסר מ
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3

ל מקגונגל העיד על ההתפוצצויות "סא, בנוסף.  מדווח על ההתפוצצויות1967 ביוני 8-ב" ליברטי"יומן הסיפון של   

  .33-34, ב"בפני ועדת החקירה של צי ארה
4

   James M. Ennes Jr., Assault on the “Liberty” (New York: Random House, 1979), 56.  
5

  . היה תוצאה של פעילויות חבלנים1967 ביוני 7-ים בלא ידוע אם הדיווח על הפגזה מה  
6

והעביר את , ל על חולשתה של חוליה זאת במערכת הפיקוד ושליטה שלו"עמד צה, בעקבות מלחמת ששת הימים  

אפשר רק לשער האם מיזוג הפיקוד ושליטה של חיל הים עם המפקדה . מפקדת חיל הים מסטלה מאריס לקריה

  . ליברטיבקריה היה מונע את אסון 
7

, 204-טמפקד , גיל קרן; 204-ט טרפדתק ב"קצין מי, אהרן יפרח; רים"מפקד פלגת הסט, ראיונות עם משה אורן  

שביקשו ) רפי אפל (206-ט-ו) רמי רפאלי (203-ט הטרפדותמפקדי ו; 206-ט על סיפון מתמחהקצין , צור) רה'צ(אורי 

   .יב ובאשקלוןבתל אב, 1990 בינואר 18-11 בין, בשעתם בעילום שמם
8
 914פלגה : "*914ראו גם את יומן המלחמה של פלגה . 081205- הרישום ב, יומן המלחמה של מפקדת חיל הים   

  .1120-הרישום ב, 1967 ביוני 8.*" יוצאת מנמל אשדוד
9
י אבל בראיונות עם מפקד,  קשר42רים אלה יכולים לפתח מהירות של "סט" ,יינס'אוניות המלחמה של ג"פי - על   

נקבע כי מנועי הסירות התבלו , המכירים את הסירות,  וקצינים ימיים ישראליים אחרים1967 ביוני 8- הסירות ב

 38- ל36והמהירות המיטבית אותו יום היתה בין , של גידולים ימיים" זקן"תחתיות הסירות כוסו ב. ונזקקו לשיפוץ

  .תה המהירה מבין השלושהיא הי. 203-הסירה ששיפוצה היה המאוחר ביותר היתה ט. קשר
10

  .081330- הרישום ב, יומן המלחמה של מפקדת חיל הים   
11

שמראה על , יש סטייה קלה בין יומן המלחמה של מפקדת חיל הים. 081341, 914רים "יומן המלחמה של פלגת סט   

ממש , ום כךמש". קו ראיה"ם פועל ב"מכ. 1345-שמראה את הכיוון למטרה ב, והקלטת בקרי הטיסה, 1343- מגע ב

ם של "אנטנות המכ.  מייל16.5מטרה בטווח " לראות"הוא יכול , בגלל עקמומיות כדור הארץ, על פני הים או האדמה

ליברטי "המבנה העילי והתרנים של , הגוף, בנוסף.  מטרים מעל פני הים5.5-רים הותקנו על תורניהם כ"הסט

לא ידוע . ם" מגדילים במקצת את טווח הקליטה של המכגבהים קטנים אלה היו.  מטר מעל פני הים21-התנשאו כ"

היו בפועל " ליברטי"רים ו" מייל או האם הסט22ם מוחזר בטווח "רים יכול לראות הד מכ"ם של הסט"האם המכ

.  מייל מהאוניה בזמן יצירת המגע20-רים היו במרחק כ"הסט, "ליברטי"על פי המיקומים שדיווח מפקד . קרובים יותר

ידוע ". תיעול"ם לראות מעבר לאופק ב"ניתן להסביר את יכולת המכ, ם רגיל"מרחק גדול יותר מטווח מכאילו היו ב

 20- למחרת בבוקר בטווחים גדולים באורח ניכר מ" ליברטי"ם עם "דיווחו על מגע מכ" מאסי"ו" דייוויס"שהמשחתות 

 R. C. Shearer and Jay Rosenthal, “Don't Fall in the Radar Hole,” U.S. Naval Institute:  ראו. מייל

Proceedings, December 1973.  
12

  .בדרגת סמל,  באותו זמן19 או 18הוא היה בן . הוא שם חיבה לגוליבר" גולי"  
13

  . מייל24-מעוגל ל  
14

 ומציג תצוגה דיגיטלית GPS-ם זה משולב ב"מכ. מסטר שזמין עתה בספנות המסחרית'ם דקה ברידג"מכ, למשל  

ומהירות מעל הקרקע ) COG(בנוסף לקורס מעל הקרקע ,  קואורדינאטות אורך ורוחב של האוניהשוטפת של

)SOG .( הנחת הסמן על מטרה מראה את מספר הזיהוי האוטומטי שלה)AIS (ותצוגה דיגיטלית של הקורס ,

בנוסף לנקודת , ם מייד יחשב ויציג את הכיוון האמיתי והיחסי למטרה"המכ. מיקום המטרה והמרחק אליה, מהירות

  .ההתקרבות הקרובה ביותר
15

הפגזה מסוג זה לא .  סובייטייםSSMסירות טילים מדגם אוסה או קומאר יכלו להפגיז את החוף בטילי סטיקס   

והיכולות המלאות של סירות טילים אלה לא נודעו לחיל הים הישראלי במשך , אירעה במהלך מלחמת ששת הימים

 על ידי טילי סטיקס שנורו 1967 באוקטובר 21-הוטבעה ב" אילת"י "המשחתת אח(חודשים ארוכים אחרי המלחמה 

  ). ל קומאר"מסטי
16

  .Shearer and Rosenthal, “Radar Hole,” 55: ראו  
17

מחבר ספר זה קיבל אישור לכך מקציני חיל האוויר של . ב"ב וחיל האוויר של ארה"אותו נוהל קיים היום בין צי ארה  

וניתן לאמת זאת בנפרד בהתייעצות , 1995 באפריל 5-נדי לממשל באוניברסיטת הרוורד בב בבית הספר ק"ארה

  .  עם קצין קשר מנוסה של חיל האוויר האמריקני
18

-31הוא , N, 33-41.1 E 31-22.2-" ליברטי" ביומן הסיפון של 1200-שחושב על פי המיקום ב, 1800-המיקום ב  

22.2N, 33-36.1 E  -על פי . ל"מיקום זה מוצג במפה בדיווח ההיסטוריה של צה. ס האוניה מייל הלאה בקור5- כ

ההבדל ביניהם . שני המיקומים אינם תואמים. N, 33-38 E 31-25 היה 1300-מיקום האוניה ב, "ליברטי"מפקד 

ל "אולם דיווח ההיסטוריה של צה, הבדל זה אינו משמעותי". משוער" מייל ומשום כך נעשה שימוש במילה 5הוא 

. פנתה צפונה עם תחילת התקיפות מהאוויר והמשיכה ישר צפונה עד לתום תקיפת הטורפדו" ליברטי"אה שמר

 מעלות במשך °283ל מקגונגל העיד כי שמר על קורס "סא, למרות שנראה כי הפנייה צפונה הראשונית בוצעה

  .אם כי הודה שייתכן שזיגזג, תקיפת הטורפדו
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19

  . חיל הים ביומן המלחמה של081347- רישום ב  
20

אראל התכוון ). plot" (סימון"התייחס הלה מספר פעמים ל, את אלוף שלמה אראל" תמז"כאשר ראיין מפיק ערוץ   

, אחרי כמה דקות הם יישרו קו). a plot" (מזימה"אבל המפיק חשב שהוא מתייחס ל, )plotting board(ללוח הסימון 

  .לזמן קצר חשב המפיק שאראל עסק בווידויאבל 
21

מחלקת מודיעין ים ושירת בתפקיד זה במלחמת יום  מונה לראש 1971-ב. ונץ המשיך לשרת במטה חיל היםל  

ל ומונה לראש משלחת "הועלה לדרגת תא 1975ביולי .  סיים לונץ את שירותו בחיל הים1975באפריל . הכיפורים

  .2013 ביוני 5-ב-ונץ נפטר בל .סגן מבקר מערכת הביטחון מונה ל1988-  ב.ל בטהרן"הביטחון ונספח צהמשרד 
22

  .ב"אותו נוהל משמש בוועדות חקירה של צי ארה  
23

ה לוד פ מונה למנהל נמל התעו1971- וב, במלחמת ההתשה) 27א "בח(כסלו שירת כמפקד בסיס חיל האוויר לוד   

  ).ג"כיום נתב(
24

המתווה . 1989גוסט  באו16-מחבר ספר זה שמע סיפור זה בראשונה במהלך ראיון עם אלוף אראל בישראל ב  

 :The Six Day War (Bostonיל 'רצ'צ. יל ווינסטון ס'רצ'צ.  של התקרית מוזכר בספרם של רנדולף סהכללי

Houghton Mifflin, 1967), 100 .ראו גם :Shearer and Rosenthal, “Radar Hole,” 56 . בעיה דומה של זיהוי

. אס.אס.ם על סיפון יו"כאשר מפעילי מכ, נקין בוייטנאם במפרץ טו1964 באוגוסט 4 התרחשה בליל מטרות שווא

לא היו סירות תוקפות . ראו הדים שהעריכו כי הם סירות תוקפות) DD 951" (וי'טרנר ג"ו) DD 731" (מדוקס"

ם כתוצאה של תנאים אטמוספריים " תוצאה של פיזור אנומלי של אנרגיית מכהיה השוואסביר שזיהוי . כלשהן

  .חריגים
25

ל " פנחסי סיים את שירותו בצה. בטכניון בחיפה1990 בינואר 12- של מחבר ספר זה עם פנחס פנחסי בראיון  

  .2007 באוגוסט 30-הוא נפטר ב. ם"בדרגת אל
26

  . במלחמת ששת הימים 3C'היה אות הקריאה של מבנה של מטוסי מיראז" מנורה"  
27

ידי חיל האוויר כנקודת כניסה -שהוגדרה על,  N, 33.15 E 31-36.2-היתה נקודה בים התיכון ב" בועז"נקודה   

-31" אלפא"נקודה : היו" ליברטי"הנקודות בדפוס הסיור של . ויציאה למטוסים הנכנסים לסואץ ומצרים ויוצאים משם

27.2 N 34-00 E , 31-22.3" ברבו"נקודה N 33-42 E , 31-31" רלי'צ"ונקודה N 33-00 E . נמצאת " בועז"נקודה

  .  מייל31-מרחק בקו ישר של פחות מ,  מייל מזרחית לנקודה בועז27- דרומית ו מייל 15פחות 
28

  .1351שעה , "כורסה"תמלילים של תקשורת בין מפקדת חיל האוויר ומבנה   
29

יוחאי וראיון עם ,  בתל אביב1990 ביוני 10-  ב,"כורסה"מוביל מבנה , יפתח ספקטורראיון של מחבר ספר זה עם   

" כורסה"אומת בהקלטה של חיל האוויר של שיחות בין מבנה .  בתל אביב1990 ביוני 17-ב , שלו2 מספר ,ריכטר

  .להישאר בעילום שםבשעתם שניהם ביקשו . והבקרה
30

  . בתל אביב1990 ביוני 10- ב" כורסה"ראיון של מחבר ספר זה עם מוביל מבנה   
31

יומן . 1405- ל1358ויר הראשונה נעים בין וזמני תחילת תקיפת האו, "ליברטי"יש גרסאות שונות רבות של תקרית   

יומן נגד הסיפון . 1400- מראה שהתקיפה בוצעה ב, שהוכן לאחר התקיפה, "ליברטי"של " חלק"הסיפון ה

)Quartermaster’s log( ,במפקדת חיל האוויר כל . 1358מציין , שנרשם בדרך כלל תוך כדי התרחשות האירועים

 ")בזק"כיום ( של הדואר מהשעון הדובר, ראומה אלדרשל  הלטות על רקע קולהתשדורות בין הבקרה והטייסים מוק

. ההקלטה קוטעת את השעון הדובר או מוקלטת מעליו, כשנעשית תשדורת קולית. דקההשעה ומשמיע את הש

  .1357- החל את צלילתו ב" כורסה"קלטת השמע של חיל האוויר מראה שמוביל מבנה 
32

  .)JAG לפי עימוד 141'  ע-  37' ע(ב "ועדת החקירה של צי ארהל ויליאם מקגונגל בו"עדות סא  
33

, 27, 16,22תמונות , 9ראו מיצג . ב"תצלומים אלה מהווים חלק של המוצגים ברשומות ועדת החקירה של צי ארה  

29.  
34

ראו גם מסר מיחידת התקשורת של צי . 94, ב"תמליל ועדת החקירה של צי ארה, ל סמית"עדות של אלחוטן רס  

  .67 יולי Z112310ב באירופה "ב בנאפולי לראש המבצעים של הצי ולמפקד הכוחות הימיים של ארה"האר
35

תחנה זאת קיבלה דוח תקיפה מתחנת כוכב רוק : "67 יוני Z081358למפקד הצי השישי " סרטוגה. "אס.אס.מסר מיו  

  ".ליברטי"יומני הרדיו של ו, ב" של ועדת החקירה של צי ארה24- ו23ראו מוצגים ." Z1210-ב] 'ליברטי'[
36

 Z1158) 1358-מציינים את התשדורות הראשונה של קריאת מצוקה ב" ליברטי"יומני הרדיו הגולמיים והחלקים של   

שהדיווח , אין ספק.)  זמן  סיני1400 (Z1200-ב, שתי דקות אחר כך" סרטוגה"והתגובה הראשונה של ) זמן סיני

בוצעה " ליברטי"יש ספק שהתשדורת הראשונה של ". ליברטי"שודר על ידי " סרטוגה"הראשון על התקיפה שנקלט ב

נראה כי זמני , אם כי מהות רישומי היומן נכונה.  זמן סיני1358, ברגע שבו נורו היריות הראשונות על האוניה

 אבל ) זמן סיניZ1235) 1435-לאור העובדה שתקיפת הטורפדו בוצעה ב, זה ברור למדי. התשדורות אינם נכונים

של ועדת ) יומן חלק (24-ו) יומן גולמי (23ראו מוצגים ).  זמן סיניZ1218) 1418-מצויינת ביומן כאילו בוצעה ב

  .ב"החקירה של צי ארה



  

  

  פות מהאוויר ומהיםיהתק – 5 פרק

  
  

קיימת מחלוקת .  בערך1358- ב"ליברטי" פגעו ב"הכורס"הקליעים הראשונים שנורו על ידי מוביל מבנה 

 ביוני 10- ב כפי שנרשם,"הכורס"למיטב זכרונו של מוביל מבנה . רו רקטות או טיליםהמטוסים יהאם בשאלה 

 שלו 2 ' ומסהמבנהמוביל  1.אוויר-לו נשא שני טילי אווירש' מיראז ה- ר האירועח שנים ויומיים א25 -  1992

  .בחזרה לבסיסםמטרה ופנו האת אזור אז בו זעהם . ם מתחמושתי בערך היו ריק1404-פי צליפה ובע י3ביצעו 

תמונת לא הרפתה ממנו , חצורויר והאחיל  זור לבסיסחמזרחה כדי ל– טס צפון"הכורס"כשמוביל מבנה 

אביו היה משורר . כרונות ילדותיזה הציף זו, זאת היתה פעם ראשונה שתקף אוניה. תה ביצעההתקפה שזה ע

לא היה קל לילד לגדול בקיבוץ . )1ראו פרק  (1941-נעלמו בים ב ש,"ג יורדי הסירה'כ"מפקד הוא היה . וימאי

   2.ראליוטייס קרב בחיל האוויר היש, כמו אביו, הוא נהיה משורר. אבל הוא גדל , אלמנהםעם א

ות אשני כס ,בתל אביב" בור"ב של חיל האוויר תא השליטהבישוב , בקר האוויר הראשי,  שמואל כסלום"אל

, מבנה זה. בדרכו לתקיפת כוחות שריון מצריים בסינישהיה , איתר מבנה נוסף, לימינו של אלוף מרדכי הוד

כל . ים'מיראזבדומה ל, מ" מ30 דפהי חמושים בתותח, )ד"סמב (2Bמיסטר -וסי סופרטהורכב משני מ, "רויאל"

 לכיוון אל עריש "רויאל" את מבנה ניתבכסלו . שני מכלי דלק נתיקיםופלם א נפצצותי תשגם נשא מהם אחד 

לאורך האוניה  את היעפים הראשוניים שלהם ביצעו "רויאל"מטוסי .  לתקוףויה רגעית אישר ליולאחר שה

  פצצותלפחות שלוש. יה מעלחולפםפלם שלהם באם את הנמטילי, חרטום הלאירכתיים המ ,חסרת הישע

אוחר יותר מסר ממפקדת הצי השישי למפקדת מ שלח , של הצי השישיקצין הציוד, ארתור. ל. רם"אל 3.החטיאו

  4."אין נזק מהותי. כנף גשר דופן ימיןאש  קבזֶ הֶ "ין היתר בשציין , ירות של הצי השישישכוח ה
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יה של יואז ביצעו פנ, ה לכיוון מערבל שמאהיפניתוך  משכו למעלה "רויאל"ה מיסטרים של מבנ- שני הסופר

פנתה , ששטה לכיוון מערב, "ליברטי" 5.עם השמש בגבם, ממערב למזרח,  כדי לחזור אל האוניה בניצב°270

 חצה את "רויאל"כשמוביל מבנה . בדופן ימיןעצמה צל שלה ה בדופן שמאל שלה והכך שהשמש הית, צפונה

על החרטום מה שנראה כאות וכמה מספרים בהוא הבחין , סיון לפגוע בדוודים שלהייורה עליה בנ, יההאונ

  6.פנה לשמששהאוניה צד , בדופן שמאל

 ,"רויאל"את מוביל מבנה , תייכמקצוען אמ, בקר אוויר ראשי כסלוחזר ושאל , במפקדת חיל האוויר בקריה

  "?מ' נשאיה ה"

 7,מקלעיה על המטוסיםב ירתה "ליברטי"שציינה לעיתונות ה האמריקני של משרד ההגנהרשמית ההודעה 

 מקלעי ,ב" ועדת החקירה של צי ארהבתרשומות של כמה עדויות לפי. ן האוניהמזכור ביוי אין לכך כל אאך

 9 או 8 ,ואכן, מ"על אש נו  לא דיווח"רויאל" מבנה גם ו"הכורס" מבנה גם, בכל מקרה. יה ירו על המטוסיםנהאו

 חלף מעל "אלירו"ל מבנה יכשמוב. לא היו שקטים "רויאל" כסלו ומוביל מבנה ,קות לאחר תחילת ההתקפהד

ה וצפה על סימוני החרטום ילאונ

יש : "א שידר לבקרההו, שלה

 ." ומשהוP 30. לה איזה סימון

 ניםהסימו ":ח דיווהוא 1411- ב

רלי 'צהזאת הם ה יאונהשל 

מוביל ." ]CTR 5 [5טנגו רומיאו 

מבנה חזר פעמיים על הזיהוי ה

"5 CTR" ,כי ,  הוא טעהאבל

האות הראשונה שעל חרטום 

. Cלא , G היתה "ליברטי"

,  קשר500-במהירות קרובה ל

אך ,  טעות מובנתוזהיתה 

גם . תוצאותיה היו חמורות

עו ד וגם כסלו י"רויאל"מוביל 

שאוניות ערביות מסומנות 

, לטיניותלא , באותיות ערביות

  .תרביאוניה לא עהש מכאןו

בערוץ , עשרים שנה אחר כך

 ולסכאמר , "תמז"יזיה ווטל

, שמע את הזיהויאשר שכ

שמואל כסלו לא . ת שהאוניה אמריקני,תפשהוא באותו רגע ; הקללפלט ו השליך את מערכת הראש שלו

  :לה את ההתקפהיצדיק תחה וכסל, יזיהוובתוכנית הטל. ו רגעביר מדוע חשב כך באותסמ

  

 לא ,תמרו לו לחפש אוניה אמריקניא לא –אמרו לו ? מה אמרו לו עכשיו. בנעלי הטייס... יך לשים את עצמך באתה צר

, שחיל הים רודף אחריה, מערבה שמתרחקתיש אונית מלחמה של האויב שאמרו לו . מרו לו לחפש אוניה צרפתיתא

שזאת נאמר לו רק לוודא , ומעל לכל זה. תה מצא או,אנא : הואו כל מה שנאמר לויועכש, שהיא הפגיזה את עמדותינו

אנו אומרים לו , הייתי אומר, מעבר לזה. זה כל מה שעליך לעשות. זה לא משהו אחרש, האוניה שאנו מדברים עליה

  .אתה יכול לפגוע בה, אם תהיה בטוח כי זאת אוניה צבאיתאז , שאין כל אוניה צבאית אחרת בסביבה

  

שהיתה לנו הטעות  , בטוח שעשינוייה אמריקנית והייתנבטוח כי זאת אובאותו זמן הייתי : "הוא הוסיף

דקה  ."חיל הים דפק אותנו עוד פעם! לעזאזל "ההיאמר כסלו מה שים שנכחו שם אמרו לי שש אנ8."הזאת

עזוב ת"  את הפקודה הקצרה"רויאל"כסלו נתן למבנה , 1412- ב, "רויאל"אחרי התשדורת של מוביל מבנה 

  .וויר חצורחיל הא לבסיס , פנה הביתה"רויאל"ומבנה " !אותה

,  קשר וממרחק כחצי מייל500במהירות . מבט מחרטום ימין. בדרך" ליברטי"
 )ב"צילום צי ארה" (CTR"-ו" GTR"אין ספק כי ניתן להתבלבל בין 



  התקיפות מהאוויר ומהים:5

 55 

ן אורי "רס.  המותקפת היא אוניה אמריקניתשהאוניה בזמנים שונים , או הסיקו,ל שונים הבינו"אנשי צה

.  ביוני8 ב מעט לאחר הזריחה בבוקר"ת ארהיהיא אוני "ליברטי"החליט ש, ע"צפמקצין המודיעין הימי ב, מרץ

ך המסדרון ש בחדר בהמרשםוהמידע נ, 4/יםהוא העביר את המידע ל. 0800- אבל מרץ סיים את משמרתו ב

קצין הקישור הימי , ן פנחסי"דיווחו של רסלאור ידע  אלוף שלמה אראל.  בסטלה מאריסי"מצפם ב"המחשל 

,  מצפון לפורט סעיד בסמוך לזריחההב נמצא"ת אספקה של צי ארהיכי אוניה מסוג אוני,  חיל האווירט"שלבמ

 )רמי(ל אברהם "סא, ם" במח3/ן ים"מחליפו של רע. אל נמל חיפהמהכרמל  וירד י"מצפ את בל עזאבל ארא

 המלחמה תאבל לא קישר זאת עם אוני, ליד פורט סעידבסמוך לזריחה  היתה אמריקנית ידע כי אוניה ,לונץ

הברית מדינה מאחר שהישראלים ראו בארצות . דווח כי היא מפגיזה כוחות ישראליים ליד אל ערישעליה ש

ברור כי , ה את הכוחות היא אמריקניתיזח כי היא מפגודור שאשהאוניה  ,לונץ יסיקש ולא היה סביר ,ידידותית

  .ריתציכלה להיות רק מזו 

 אבל.  אמריקניתתה הי"רויאל" ו"הכורס" הוא הסיק שהמטרה של מבני 1412-בשכסלו זוכר , כמצוין לעיל

ה רת ותוך שהאזין לתעבוזאדיה הגהטרשהתפתחה בזמן , אחר צהרייםבמשך כל אותו  כי ,ברורמההקלטות 

  . תכן שהאוניה מצריתיועדיין חשב שי, הוא שינה דעתו כמה פעמים, ת הראש שלוכבקשר במער

 אוניות איסוף מודיעין סובייטיות 6כי  ידעו ו,CTR 5מסומנת כי האוניה  ששמעו את הדיווח ,אחרים בקריה

היתה אוניה נוכח האפשרות שהזועזעו ונחרדו , C הזיהוי של כולן התחילו באות יסימנוכי , באזורנמצאו 

על חרטומן נשאו באורח ". )ת קשרייאונ(זי ווי" סְ דנ ס�" כמה אוניות איסוף מודיעין סובייטיות הוגדרו .סובייטית

. )CCהם בקירילית " "זיס�דנ  ְסווי"ראשי התיבות של  (באותיות קיריליות CCVעם קידומת  זיהויוע מספרי קב

  .GTR 5 -  של ליברטיום טבסימון החר  G של האותהמוטעההוי יהז -  Cמכאן המבוכה לגבי האות 

נפגע והועף ביעף הצליפה של האוניה דגלה ש ,ועדת החקירה של הצי האמריקניו העיד ב"ליברטי"מפקד 

בצד . מעט מאחורי הגשר, ן ימין ליד דופאוניה באמצע האוחסנתסירת מנוע מהיתה  "ליברטי"ל. הראשון

את ו דלקה חביות הצית את ןהצליפה הראשויעף .  ליטר200 בנפח חביות דלק 2אוחסנו , 01במפלס  ,שמאל

  שגודלו,ם דגל הלאושל שרפו את המעלן תהלהבוש ,סביר ביותר. ופרצה דליקה גדולה, הדלק שבסירת המנוע

5 X 8 1.52( רגל X 2.44גףגלגלת על התורן הראשי מתחת לדרך היה חבל מושחל המעלן הראשי  .) מטרים 

קי דעות וליאין ח, בכל מקרה. אוניהב םהלאו זה המקום המקובל להנפת דגל. ליד הגשר, ם"ומתחת צלחת המכ

, זה היה פרוש משמעותיים האם דגל ת אבל יש חילוקי דעו,ריתיפה האווי התקשלמוקדם בשלב כי הדגל נעלם 

  . ההתקפהתהתוקפים ממש בהתחל למטוסים גלויואם כך 

 הפיהתחלת התק לפני. הונףלא שכביכול , ליברטיל שבעניין הדגל  טעו מעורבים בפרשההישראלים ה

 האם הטייסים היו קרובים דיים ו א,ין בוניתן להבח שךהשאלה היא האם נפרש דיו כ .הדגל היה שם, יתהאוויר

  .)שא זה לדיון מפורט בנו7 פרק ורא. (לראות דגל בגודל זה

 9,"סוןקני"מבנה , 4 מטוסי מיסטר 2 מבנה של ,אוויר תל נוףחיל בבסיס . הסתיימה ההתקפה כבר 1412- ב

. מול אל עריששאותרה אוניה אותה  היתה המטרת המבנ. ל המראהונמצא בגלג, ג" ק250 כ" שחמוש בפצצות

 היה "סוןקני"מבנה  ש,וודאיקרוב ל 10. דקות14 עד 12קולית היה אמור להיות - הזמן למטרה במהירות תת

 כסלו ם"אלהסיט  ,"*עזוב אותהת ""רויאל" אבל זמן קצר לאחר שפקד על מבנה , הטרפדותמקום לפנימגיע לַ 

לות את יבמהירות וביעלהטביע שהיה מסוגל ,  מבנה שני זהכךולפי, מטרה בצפוןעבר ל "סוןקני"את מבנה 

  .לא תקף את האוניה,  בפצצות שלו"ליברטי"

יה צפו שאנ. מערבי-בקורס דרומי, מזרח- מצפון"ליברטי"קרב אל הת המשיכה ל914טרפדות פלגת 

ענן עצום של עשן בתוך ש ,מפליגה מערבה, היונאהיתה לפניהם .  וראו את המטוסים עוזביםית האווירהפיבתק

רבו התקהטרפדות . פורט סעידעבר ל היתה כי היא נסוגה ,לדעתם ,משמעות הדבר . מיתמר מעליהשחור

. °283 הורה על קורס "ליברטי"ום טחר, ל מקגונגל" על פי עדותו של סא.מהכיוון ההפוך לשמש, לאוניה מימינה

,  ימין שלהדופןש, "טיליבר"ציב אותה מעט משמאל לחרטום המה ש,  צפון לערך°24-  באתביוני השמש נמצ

, מאליש גדול יותר על המעלן הדגלהונף , לאחר שהדגל נעלם. מוצלהיה , הטרפדות המתקרבותאל  המופנה

הן החלו לאותת בפנס . "ליברטי"מבערך  של מייל במרחק הטרפדות עצרו 11.מהטרפדות מרוחקהבצד האוניה 

לגבי מה שהן  לא היתה הסכמהאבל ,  והחלו לאותתוצרע שהטרפדות ,ךעל כ ןרריואין ע. דיס מהבהבלְ $איתות 

הים אל ראיב"פרשת  ורא(" ניהיזו אוא"או " ךמזהה עצ"לומי א הקוד הבינל– AAהטרפדות אותתו . אותתו

  .)"אוואל
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עדת החקירה של צי ו בו.אולי בגלל עמוד העשן הענק,  לא הצליח להבין את איתות הטרפדות"ליברטי"צוות 

ביקש מפקד  1967ני ו בי13-ב. "ליברטי" מתשובהל איתות עעדות שום ה נשמעלא ,  ביונישהתכנסה, ב"ארה

 'ליברטי'האם ... 'ליברטי'אנא שאל את : "12 ממפקד שייטת משחתות ב באירופה"ם של ארההכוחות הימיי

 תוקפים מוללזהות את עצמה ', הנפת דגל וכו, הם כמו פנס איתות כלשתמשה באותותשהו השלבזמן כ

כל אמצעי אחר ב לאותת למטוסים באורות מהבהבים או סיוןיעשה כל נלא נ ": ענתה"ליברטי" 12"?ישראלים

רק למטוסים מתייחסת התשובה אבל  ,"תוקפים"שאלה האם אותתה ל נ"ליברטי" אמנם 13."שהולבזמן כ

מפקד שר הצי ספציפית את שאל , 1967 ביוני 19-במסר סודי מ.  לטרפדותכלל תייחסת מאינהוקפים ותה

" ?פהיתק]ה[פני  סיור לתסירושל  לענות לאיתותים 'יליברט'האם ניסתה " :ב באירופה"הכוחות הימיים של ארה

הוסתרו בחלקם על ידי להבות ועשן מסירת המנוע ] ותישראלי[ותים של סירות סיור תאי, כן ": השיבה"ליברטי"

תה יצירת סשני ,'ליברטי'בת מובנים וות סיור לא יכלו להיראיתותים של סי. הימניתהגשר הבוערת שלצד כנף 

  14."אורות איתות אחרים נפגעו מהירי. לדיסקשר בפנס א

 –ראש המבצעים של הצי , CNO) Chief of Naval Operations- ביולי ל6- ב"ליברטי"ששידרה המסר 

זה היה כנראה פנס  15." הטורפדוהתקפתפנס אלדיס לא נוצל אלא אחרי " כי ,ציין )ב"למעשה מפקד צי ארה

ועדת ול העיד בל מקגונג"סא.  בהתקפת האוויר מטר הושמד1 פנס האלדיס הימני בקוטר ןכש, ידניאלדיס 

לא היה אפשר לקרוא את האיתותים בגלל  ...אותתה לנו] ישראליה[המבנה  רכזבמהסירה " כי ,הירהחק

 כי לא היה איתותים , מציינות"ליברטי" בעוד שהעדויות של 16." בעשן ובלהבותותהחסימה המקוטעת של הרא

ות ארצות הברית בתל אביב דיבר רירג שאיש. AAהטרפדות חשבו שראו תגובה , גובה לאיתותי הטרפדותתב

 קצין קשר בטרפדת שלו והפעיל בעצמו את פנס אאמר שהושלי המקור : "עם קצין טרפדות ישראלי ודיווח

  AA."17 הגיבה 'ליברטי'ו, AA, 'יליברט'ית לומהוי הבינלאיאת בקשת הז רגשיהוא . האיתות

  שלובנההה. AAיין כי ראה אות תשובה  או רק דמ,האם הקצין הישראלי ראה הבהקי אור עלעולם לא ייווד

  .הי אשר תהאתה, המציאותמן באותו רגע חשובה יותר 

באש  "ליברטי"עליהן פתחה , ה העשנהי ליצור קשר עם האונתוסנמבעוד הטרפדות מאותתות בפנסיהן ו

 13-ירה בפני ועדת החקלל מקגונגל "סאוחה באורח ברור בעדותו של ודש, עובדה זאתאין עוררין על . מקלעים

היום  1967,18 ביולי 29-  ב"ליברטי" עם מקגונגל על סיפון אובווידי שצולמה םעיתונאיובמסיבת , 1967ביוני 

 מהגשר לנוע איש ליקודם לכן הורית: "מקגונגל אמר. ב"אל נמל הבית שלה בארה "ליברטי"שבו הגיעה 

 מה שנדמה לדגל יכשראית. ל עצמנוסיון להגן עיאש על הטרפדות בנפתוח ב ולקדמית- לעמדת המקלע הימנית

אבל לפני שהספיק  . לחדול מאש,ני עם האנשיםו כי לא היה לי קשר טלפ,צעקתי אל הסיפון הקדמי, הישראלי

  19]."לפני כן[ו להוא פתח באש על הסירות כפי שהוריתי , להבין מה שניסיתי לומר לו

 כתוצאה מפיצוץ הופעל יםמקלעאחד הוהאם  "ליברטי"יש אי הסכמה מסוימת על מספר המקלעים שירו מ

 כי לא ,זהספר  לפחות מפקד טרפדת אחד אמר למחבר 20.או הופעל על ידי מקלען, התחמושת שלו בלהבות

 ביוני 16 רם רון מיום ם"לי של אל"אבל כבר בדוח הצה. היה בטוח שהטרפדות ידעו כי נפתחה עליהן אש

ם כי של מקגונגל התר"וסא, הטרפדות לעבר "ברטילי"הישראלים מזכירים אש מקלעים שנורתה מ, 1967

זקות  הבאהרוג "מפל :1435: "914מה של פלגה חלמדוח רם רון מצטט מיומן ה.  שהן תחת אשוהסירות ידע

 203-ומפקד ט,  מהאוניהירי בהבזקי ג"הבחין המפל ":מציין ל"ה של צהירוהיסטה חיווד 21."מכיוון האוניהירי 

  " 20622- טקרבת עות בפגיעל  ודיווח הבחין בירי

. לעברן פתחה "ליברטי"אש המקלעים ש היה , שתרם להבנה השגויה של הטרפדות,גורם חשוב מאוד

 מעתה לא נודעה כל משמעות – מציאות חדשהנוצרה , החלה לירות על הטרפדות בשעה שאותתו "ליברטי"כש

סירות לבאשר  ":1967 ביוני 13-ל מקגונגל העיד ב"סא. "ליברטי"בה מואי תגל או ,בה באיתות אורולתג

  23."'ליברטי' שהן תחת אש מואני בטוח שהן חשב, הטורפדו

.  לאוניה העשנה שלפניוAAהוא שפקד על איתות ,  משה אורןן"רס, ג הטרפדות"מפל. המצב החמיר והלך

. "תיללי ידועה או קריאה כתקריאה לתחנה בל "אהי אור ב כשדר הבהוAAת של איתות רצוף יההגדרה הרשמ

 רדב לפו שובסו, ר מכןים תבוא לאחתדרת חילופי איתוי ס.TTTTדרה של יאות התשובה הרשמי הוא ס

 AA מתקצר לאיתות  זהךיהלת ,תיומי- יוםגרה הימית הבשי.  השיטיי כלנילופי אותות הזיהוי בין שסתיים בחת

ואות זה , בינלאומי שלה לאותת את אות הזיהוי האמורההאוניה הקולטת .  מצד האוניה הראשונהנשנה וחוזר
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 בהנחה , כמובן,כל זאת. אות הזיהוי שלהבה לענות ראמוהראשונה אז האוניה ו ,NIYRליברטי היה של 

   24. האיתותמהותשהאוניה הקולטת מבינה את 

המשחתת סיפון הוא היה קצין התותחנות על , כןה לפני  שנ11. באיתור אוניית אויבסיון יחסר נהיה אורן לא 

הים אל ראיב". AAיפו אותתה , באותה תקרית. "לאיברהים אל אווא"נתקלה במשחתת המצרית ר אש כ"יפו"

הות את ז אוניה מצרית למבקשאתה . ה ו�'דז" אמר לעצמו אורן, 1967 ביוני 8- ב, עכשיו. AA החזירה "אוואל

  ".עצמה והיא מחזירה אותו איתות

צפה  כאשר אורן 25".הספר האדום"שכונה  ,ערב- של ציייהוי ספרון הזאת נשאה ישראלית כל טרפדת 

הם . ם שלהםאדומימפקדי הטרפדות האחרות בספרים העיינו שני , "AA"באוניה העשנה וחשב שראה איתות 

וכן תורן , מבנה עילי וארובה אחת במרכזההיו ה ילאונ. אפופת עשן" אמבטיה נושנה"לפניהם שראו במים 

צריחי אבל היו להם ,  ארובה אחת ושני תרניםו היZ מדגם גם למשחתות המצריות. רולפנים ותורן מאח

בעלת אותה שהיתה  ,האוניה היחידה האחרת בספר האדום. שלא נמצאו באוניה זאת, תותחים בולטים

 206-  וט203-מפקדי טזיהו , באותו זמן בערךואכן . "ירצאל קו"הישנה המצרית  האספקהית י היתה אונ,תצורה

 האחרות זיהו טרפדותכשמפקדי ה. משה אורן היה בטוח שהמטרה מצרית. "ירצאל קו"עצמאית את המטרה כ

אורי ם "סג." 'ירצאל קו'היא , 'ירצאל קו' שזאת , אומר20326- מפקד טאם  ":מראהוא , "ירצאל קו"אותה כ

 "ירצאל קו" כאשר השווה את המטרה הבוערת עם תמונת 206- ט עמד ליד מפקד ,מתמחהקצין , צור) רה'צ(

שונה משל היתה דעתו אם עליו לעשות היה אבל מה ,  הזיהוי סימנילא היה שבע רצון עםהוא . דוםבספר הא

  27?הבכירים ממנו

מפקדת חיל האוויר בתל יצרה , ות אחרי שכסלו הפסיק את התקפת האוויר דק15- כ, 1417מעט לאחר 

 ג"מפל,  אורןן"רס.  המטרהתייזיהוי אונבנושא עדכן הת כדי ל,אביב קשר טלפוני עם מפקדת חיל הים בחיפה

 וו 9" לקבל וביקש, ריסאבסטלה מי "צפבמ, ח ים"מר,  איזי רהבם"ברדיו לאלבערך באותו זמן שידר , הטרפדות

  .קוד האישור לשיגור טורפדו -  ")'האות ו(

 כי היה ,הוא הציע שהטרפדות ימתינו. זיהוי האוניהודן בחיל האוויר בקריה  עם  טלפוניעמד אז בקשררהב 

 תהודיע לרהב שאין לו ספק באשר לזהו, תחת אשעכשיו   היוושסירותי,  אורן28.זיהוי האוניהלגבי ספק מסוים 

 ,מפקד בשטחפי מ יפה תקר אישותבקשסרב ל היה קשה ל29! היא ירתה עליושהרי, האוניה כספינת אויב

הן נמצאו ,  משחתת מצרית היתההעסיקעמדו להטרפדות מטרה שהאם , האדרב. שנמצא תחת אש אויב

- ו, מ" מ130 תותחי 4-היו חמושות כל אחת ב ימדגם סקורתוצרת סובייטית מצריות  משחתות 4. ת מוותנבסכ

זכר מישהו  לא ידוע אם .' אינץ4.5 תותחי 4- ות תוצרת בריטית היו חמושות כל אחת בי משחתות מצר2

פגיעה .  בים התיכוןהיו יורחתות מדגם סקש המ4אבל ,  בים האדוםת נמצאוZדגם המצריות ממשחתות הש

. גזריםאותה לקורעת ת ודפטרה לתחים האלה היתה חודרת בקלות את גוף העץ שומאחד התשל פגז ישירה 

  . החלטהת רהב היו כמה שניות לקבלם"לאל

כפי שנחשד ודווח קודם , שהיא משחתת מצריתניח  וה,"אל קוציר"אם רהב לא היה מודע לזיהוי המטרה כ

 ם" של אלוהדוח יומן המלחמה של מפקדת חיל הים םלוא. מוהתקפת הטורפדו היה במקולישור אמתן אזי , לכן

- בו, " לא ברוראונית אספקהיתכן אוניית סוחר יתכן  ",התקבל דיווח מהפלגה 1424- ב כי ,רם רון מבהירים

"]. על הדעתזיהוי מתקבל "ביומן המלחמה של הפלגה נרשם [ ."בטוחהזיהוי " , פלגת הטרפדות דיווחה1436

ביומן " [ניתן אישור לתקוף טורפדו", על פי הרישום ביומן המלחמה של המפקדה ,השיבאף על פי כן רהב 

  "].' ו9הוראה לפלגה "המלחמה של הפלגה נרשם 

הוא התעלם .  להתקפת טורפדו"ליברטי" עברלדהור למיד  החל ,204- המובילה טטרפדת  ב, אורןן"רס

 טרפדותשתי ה.  ספינת המטרהעברי משני , שונותתמזוויו ,זמנית- בושיוטו  שחייב,מהתורה ומהאימונים

  התחמקותןליברטי לא ביצעה תמרו. תטורפדו 5 שוגרו ך הכל ובס, שיכלוככלהאחרות המשיכו בעקבותיו 

ות פגע ד רק אחד מהטורפ30." במהירות מרבית°283בחרתי לשמור על קורס : "ל מקגונגל העיד"סא. כלשהוא

הטורפדו האחר שלה חלף לפני חרטום האוניה ונצפה על ידי כמה . 203-טורפדו שוגר מטזה   היה."ליברטי"ב

-כשמפקד ט. "ליברטי"חלפו מאחורי , 204- מט1-  ו206- מט2, דות האחריםפ הטור3. "ליברטי"צוות אנשי מ

משה אורן אמר : "בהשי, מדוע שיגר רק טורפדו אחדהסירות האחרות  מפקדינשאל על ידי , גיל קרןסרן , 204

סרן רמי , 203- פת הטורפדו הוכן על יסוד ראיון עם מפקד טי איור תק31".'שגר טורפדות'לא ', שגר טורפדו'

ל מקגונגל "סא. נעות מערבה כשהן פנתה צפונה והטרפדות תקפו "ליברטי" כי ,זהספר שאמר למחבר , רפאלי
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בזמן ריצת  ,ים האלהמצבאחד מהבכל  .מערבה מצפונה מעלות 13 – °283 שמרה על קורס "ליברטי" ש,העיד

 עדיין שטה מעט יותר צפונה ממערב "ליברטי"ש ,ייתכן. ש השמכמעט הישר מולהטרפדות הטורפדו נמצאו 

ההבדל בכיווני . רוזכ היטיב ללאוייתכן גם שמפקד הטרפדת , שקברניטה זכר לאחר התקפת האווירממה 

בוצעה ,  והטרפדות"ליברטי"סים של רללא כל קשר לקו, קיפההת. ההתקדמות של הספינות אינו משמעותי

  .כמתואר באיור בבירור

מלחמת יום , פת הפעילות המוצלחת ביותר שלוומפקד חיל הים בתקשהיה , תלם) ביני(על פי אלוף בנימין 

 רתבמסגשנרכשו ,  תוצרת גרמניה' אינץ19 היו טורפדות 204- וט203-טסיפוני  הטורפדות על 32,הכיפורים

של חיל כל הטורפדות .  שנרכשו באיטליה' אינץ18 היו של 206-הטורפדות על ט. מאמצי הרכש של חיל הים

במטרה ממש  אלה שפגע בין כלד מיהיח. נות שטחיספבש ואוויר שהוסבו לשימ-נישאיהיו במקור טורפדות הים 

 50-  שיגר חיל הים כ"ליברטי"במשך כמה שנים לפני ההתקפה על , לדברי תלם. "ליברטי"היה זה שפגע ב

כמה שנים ,  הנותריםןמבי.  מהם החטיאו48 .רובם באימונים, ) הטורפדות ששוגרו נגדה5כולל ( ,טורפדות

 סב ,ומ עצדרך אתטורפדו אחד , 1967לפני 

 השני 33.חזרה ופגע בספינה ששיגרה אותו

 ."ליברטי"פגע ב

הטרפדות ,  הטורפדותבכל משך התקפ

- מ ו" מ20להן ומתותחי  ש0.5 יירו ממקלע

הן ו, "ליברטי"ממ שלהן בתגובה לאש " מ40

.  הקבעפקודות לירות על פי והמשיכ

 הן דיווחו על דגל "ליברטי" על פני וכשחלפ

. עשןב ית חלקתרמוס תלוי ברפיון ו,גדול

 אבל לפני התקפת ,אווירמה הפי התקלאחר

 "דגל החג" את "ליברטי"הניפה , הטרפדות

 רגל X 13 7 דותיוישמ ,שלההגדול יותר 

)213 X 396על פי ראיון עם אהרון . )מ" ס

הטרפדות הבחינו בצבע האדום של , יפרח

 תשבווחהן  כי ,י"צפהדגל ומיד דיווחו למ

בתוך דקות הן . המטרה סובייטיתששייתכן 

שהשם , חלפו על פני הירכתיים המעוגלים

אחרי התקיפה " ליברטי"טרפדת חולפת על פני דופן שמאל של 
 )ב"צילום צי ארה(שלה 
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. האוניהערביות על -נו באותיות לאיוהבח,  כתוב עליהן"ליברטי"

 ביומן המלחמה של מפקדת חיל הן ותשומתרהן זה שונה ממידע 

: שבו נרשם, 914ביומן המלחמה של פלגת טרפדות הן הים ו

 שואל לפי 3/ים. רוסיתייתכן שהאוניה  3/ ליםהודעה – 1451"

מה חביומן המל" .יםירכתיהודופן העל האותיות לפי ענינו לו . מה

רוסית האוניה  ם כיאול ייתכן – 1451"של מפקדת חיל הים נרשם 

 ....נשאלה מתוך מה המסקנה לפי הכתובת על דופן הירכתיים

  ." גוררת מאשדודהוראה להוציאתנה ינ

  

יה יפי בצ"ליברטי" שהורדו מעבר לדופן על ידי אנשי צוות , אחת מאסדות ההצלה הפגועותמשתה 203-ט

ל "סא.  שהאוניה אמריקנית203-  צוות טב זה הסיקבשל". ב'צי ארה"ב ו על האסדה היה כת34.לנטישת האוניה

סירות הטורפדו מאחרי האוניה בטווח התרוצצו  ,י הטורפדודמיד לאחר שהאוניה נפגעה על י" כי ,מקגונגל העיד

" ?האם אתה זקוק לעזרה ":אחת הסירות אותתה בפנס איתות באנגלית. ) מטר730-460 ( יארד500-800

הצעת ש) ב"פני ועדת החקירה של צי ארהלוכך העיד מקגונגל מאוחר יותר (ם מצייני "ליברטי"יומן רישומי 

- בותטרפדות הישראליהמשוגרה העזרה 

אחר ל דקות 30-מעט פחות מ, 1503

, מ יפרח"לדברי סג. הטורפדו באוניהפגיעת 

 שוב 1630-בערך ב, 204-  בטק"גנקצין ה

 עד טווח "ליברטי"להטרפדות התקרבו 

דיווחים .  הציעו עזרהושוב ,יד-כרזדיבור ב

 כי הצעת ,םיאמריקניים רשמיים מציינ

הם אמרו לנו " יפרח אמר 35.העזרה נדחתה

  ."ללכת לעזאזל

אלוף אראל חזר למפקדת חיל הים 

האישור שניתן אחר לבסטלה מאריס 

ל ע אבל לפני שהדיווח ,התקפת הטורפדול

לאחר . פגיעת הטורפדו התקבל במפקדה

, את הפקודהמיד ביטל , שקיבל עדכון

- על טש ג"ליו למפדופקודתו שודרה בר

 כי לא קיבל את , אורן צייןן"רס. 204

 או , לדעת בוודאות אם הפקודה ניתנהן אי.204-ק בט"הפקודה נתקבלה על ידי קצין המיש, יש ראיות. הפקודה

  . במיםנעות או אחרי שהם דו לפני שיגור הטורפ,נתקבלה

התנהל גם הקשר בין מטוסי חיל האוויר והקריה .  ברדיוהתנהלאריס  בסטלה מי"צפהקשר בין הטרפדות ומ

לולא היתה התקרית כה . טלפון קוויחיל האוויר התקשר עם חיל הים ב. ג"תא  ועם הטרפדות ברדיו, ברדיוהוא

, ית האווירהבקרשל הקלטות ה מהעולהכפי ש. החיבדכ נשמעותהאוויר חיל כמה מתשדורות בקר היו , טרגית

זאת "; "זאת אוניה אמריקנית"; "ה מצריתיזאת אונ": ברכבת הריםמעגלי סיבוב מעין יר סיים זה עתה חיל האוו

אם הם יוזמים פעולות לא ידעו  ,מבוכהה למרבה,  בקרי חיל האוויר"!זאת אוניה אמריקנית"; "אוניה סובייטית

  .או לוכדים שבויי מלחמה מצריים -הצלה של ידידים 

 ה ותקיפת הטורפדו לא ראית האווירהפיתקה אחרי "ליברטי" שהגיע לאלי הראשוןהישרפרלון - ק הסופרומס

,  או החוצהפנימההר ידלת או כווה ואיש צוות מנפתחו  זוכר כי מדי פעם טייס ה36. דגלהאיש על הסיפון ולא רא

 השני טייס המסוק הישראלידיווח ,  לערך1512- ב, ותיפ דקות לאחר תום התק30-כ. וכמה נפנפו לו להתרחק

כי קיימת , וגולדן ורבים אחרים טענ' ורג'ג, אנס יימס' ג37. כי ראה דגל אמריקני על האוניה,חיל האווירט "שללמ

.  או במהלכהית האווירהפי לפני התק"ליברטי"יס ישראלי המציין שראה דגל ארצות הברית על יהקלטה של ט

ס ישראלי יטישל  ,לציבורררה חששו היחידהת ט המוקלתבטאותהה.  עד היוםאיש לא סיפק קלטת שכזאת

 °10שימו לב להטיה של האוניה ". ליברטי"טרפדת חוצה את חרטום 
 )ב"צילום צי ארה(ימינה 

 )באדיבות עמותת חיל הים (203-ט



  התקיפות מהאוויר ומהים:5

 60 

תום לאחר  דקות 44לפחות דיווח  ש, טייס המסוק השני זו שלאי ה,הימדווח על דגל אמריקני על האונה

  .היםמהאוויר ומפות קיהת

ברור .  הרבה מאודים מגל, חיל האווירט"של שהוקלטו במ,םילי ההקלטות של בקרי האוויר הישראלייתמל

עדיין ניסו לברר את זהות  האחרונה ההיריי דקות אחרי שנורתה 45 עד 30 כי ,בקרים השניהלוהשיחות תוכן מ

 , דקות14עד  12 נמשכה ית האווירהפיהתק.) 2לי קלטות חיל האוויר בנספח יראה קטעים מתמל( "ליברטי"

ים חושש, נותרו מבועתים "ליברטי"י הצוות של שרבים מאנאך ,  לערך1440-  הסתיימה כבר בה מהיםפיוהתק

 4-כ, עד לאחר שקיעת השמש, מהתקפות נוספות

  . פותישעות לאחר שהסתיימו התק

הצי החל , ערבית משם מייל מ500מעל , בינתיים

השישי להגיב למידע שאוניה אמריקנית מותקפת ליד 

מפקד , אדמירל מרטין. E" 25°33 N" 23°31נקודה 

 B4-F מטוסי קרב פנטום הזניקפקד ל ,הצי השישי

. "ליברטי" נתהגל A-1סקייריידר פה טוסי תקיומ

 דוחות המצב ששלח אדמירל לרבות, המסרים ששודרו

ים ימפקד הכוחות הימ, מרטין לאדמירל מקקיין

 1600- מראים כי המטוסים הוזנקו בערך ב, באירופה

והוחזרו על  "סרטוגה"ו "אמריקה"מנושאות המטוסים 

ארנסט ל "ידי מרטין בעקבות קבלת המסר של סא

, תל אביבב "שגרירות ארההנספח הימי ב, קסטל

.  האוניה בשוגגתשדיווח כי הישראלים תקפו א

כי מרטין החזיר את  ,מעידותתרשומות המסרים 

פיקוד לכש. ונסון בוושינגטון'רך בשעה שהדיווח הראשון על ההתקפה הגיע לנשיא געהמטוסים לפני או ב

קצין , בלוך) מייק(ל מיכאל "סאפקד , ב"של צי ארה אוניה היא כי המטרה , בוודאותהתבררבקריה העליון 

בלוך . את הנספח הימי האמריקניבמצב לעדכן , זריםהצבאיים הנספחים לכקצין קישור רת ימודיעין שש

דכן אותו על ההתקפות והציע לשלוח מכונית י ע,קסטל בשגרירות ארצות הברית ל"לסאטלפונית התקשר 

  . בקריהע"צפהירקון למתו מהשגרירות ברחוב להסע

 ,משימות טובות יותר מאשר לספר לחברו בשגרירותתנסה ב כי ה, זה ספרבלוך אמר מאוחר יותר למחבר

כן לא ראה את עמיתיו לפני  כי מעולם , זה ספרקסטל אמר למחבר .תישראל תקפה זה עתה אוניה אמריקניש

לא הוצע לו גם , או אחר מכן,  כןנילפומעולם , שבורים כל כך, בדרך כללבעצמם חים כל כך טהבו, הישראלים

. ועוד קצין ישראלי, ל אריה שלו" סא,ה קצרה בין בלוךשהתנהלה פגיל קסטל הגיע לקריה בעת ש"סא. רכב

הם תקפו אוניה של צי , לפי שידוע להם י כ,טללקס ואמרו ,"יינס' של גהמלחמהאוניות "בהשלושה עיינו 

שלא היה מודע לתקרית עד , קסטל .ב"ארה

 מאוחר יותרו ,כעסתה, דכן על ידי בלוךשעו

 הוסע הוא. שלוט בעצמוקשה לתהזכר כי 

 1600-  בו לשםהגיעבו, חזרה לשגרירות

בערך דיווח על התקרית לשגריר וולוורט 

שקיבל זה עתה דוח דומה ממשרד , ברבור

  .החוץ הישראלי

למפקד הצי  "בזק"מסר שיגר קסטל 

 ב"מפקד הכוחות הימיים של ארהל, השישי

ת ילב, לראש המבצעים של הצי, באירופה

ח של המסר היה "התז. ולאחרים, הלבן

Z081414 1014- זמן מקומי ו1614, 67 יוני 

 בערך יגורהמסר נמסר לש. זמן וושינגטון

- שודר ונתקבל בוושינגטון כ,ח שלו"בזמן התז

 שהגיע לצי השישי ,המסר. כך-  דקות אחר30

". אמריקה"לפני הזנקה מנושאת המטוסים  B4-Fפנטום 
 ומשחתת סובייטית" לאו. ויליאם סי"ברקע המשחתת 

ללא קשר לתקרית , צולם בים התיכון. מדגם קאשין
 )ב"צילום צי ארה"  (ליברטי"

שימו לב לדוכן . פונה שמאלה במשך תקיפת הטורפדו" ליברטי"
 )ב"צילום צי ארה(י השריפה  ולנזק0.5מקלע 
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שראלים דיווחו כי תקפו היש ציין ,לפני שנתקבל בוושינגטון

וכי מאמצי הצלה כי הוחל ב, 1400- בתבשוגג אוניה אמריקני

 החוץ הישראלי רדמשמהשגריר ברבור ביקש . הם התנצלו

 כדי לנסות ,ל קסטל לאתר התקרית"טיס את סאלהמסוק 

ובדרכו החוצה ,  הבקשה כובדה38.לזהות את האוניה

, ח הימינספ לעוזר, סרן לין בלאשאת מהשגרירות קסטל הזמין 

חיל שם נלקחו למסוק  ,הם הוסעו לשדה דב .ת אליוולהילו

שהוטס , אוויאסיון- סוד תוצרת,K312-SAסופר פרלון האוויר 

 לערך וטסו 1800בשעה   הם המריאו.על ידי סרן נחמיה דגן

הם הגיעו מעליה . לנקודה האחרונה המדווחת של האוניה

ם יקשר של מטוס רישי מכןכש ,"ליברטי" רדיו דיבור בין המסוק ולא היה קשר. דמדומים ם ע,1840-בערך ב

  .באותם תדריםבדרך כלל ושל אוניות לא משתמשים 

 תניסיונושנדחו לאחר . "ליברטי"הו לשל מקגונגל סירב לעצור את האוניה או להתיר למסוק להוריד מי"סא

 קסטל שב 39.ערךב 1910-  בתשם נח, המסוק חזרה לשדה דבטס , שהו אל הסיפוןי מדלנחות או להורי

, יוצא דופןזה דבר .  הראשיתהמבואה שליד באטריוםב ומצא את השגריר ברבור ממתין לו "לשגרירות ארה

 הפיקוד זגנרל גטי במרכש , ברבור אמר לקסטל40.שהמתין ליד הדלת לשגרירהוא ח פנסהעל פי רוב שכן 

 על דיווח לו לערך 2300-גטי בעם  התקשר קסטל. צה לשוחח איתוו רןינגטוושוב) NMCC( הצבאי הלאומי

  41."ליברטי" לאו במסוק תטיס

  

  

                                                 
1

 ,William Green, The World Guide to Combat Planes, vol. 1 (Garden City, N.J.: Doubleday פי על  

המתלים הפנימיים שימשו ברגיל . אחד בכל מתלה כנפיים חיצוני, אויר- י אויריכול לשאת שני טיל' מיראז, (1967

  .לא ידוע אם הותקנו טילים במתלי הכנף המרכזיים.  ליטר במשימות סיור אווירי קרבי620-למכלי דלק נתיקים של כ

אמר , "כורסה"מוביל מבנה , טייס המטוס הראשון. רקטות או טילים" ליברטי"יש מחלוקת האם המטוסים ירו על 

קרוב לוודאי היו אלה טילי סיידוויינדר , אם היו למטוסים טילים. אויר-למחבר ספר זה שמטוסו חומש בשני טילי אויר

9-AIMמצלמות ירי מראות שתי כוונות . השימוש בטיל כזה למטרת שטח כמו אוניה מפוקפק.  שמתבייתים על חום

   .ה לטיליםימ והשני" מ30-שימשה לתותחי השאחת , הסביר" כורסה"מוביל מבנה . ירי נפרדות

אמרו , טובין. פול אי) אז סגן) ('דימ(משנה - לרבות אדמירל, אחרי התקיפה" ליברטי"כמה אנשים שהיו על סיפון 

 אמר למחבר מחיל הים יעקב ניצן ם"אל, בנוסף. למחבר ספר זה שלא ראו כל סימן לפגיעות של רקטות או טילים

מ שלו יחלפו מבעד מטוסי אויב מבלי להתפוצץ וכדי ליישב בעיה " מ30- הודאג מכך שפגזי הספר זה כי חיל האוויר

סביר שכמה מהחורים הגדולים . שפוצץ את הפגזים ליד המטרה ולא עליה, זאת השתמשו במרעום קירבה

לזכור יש . מ בעלי מרעום קירבה" מ30המיוחסים לרקטות או טילים היו למעשה תוצאה של התפוצצויות פגזי 

  .מ" מ40-מ ו" מ20רים ירו תותחי "שהסט

דיווח במסר ממפקד הצי השישי למפקד כוח השירות של הצי , ארתור. ל. רם"אל, קצין הציוד של הצי השישי

עם נזק לכבלים , מ בכל האזור העילי" ס30 עד 2חורי תותחים שקוטרם בין בקוטר . H: "67 יוני Z091954השישי 

  . לא ציין נזק כלשהו מפגיעת טילים או רקטותארתור." שמאחורי החורים
2

הוא אחד . אלוף-התקדם לתפקידי מפקד טייסת ומפקד בסיס ולדרגת תת, "כורסה"מוביל מבנה , סרן יפתח ספקטור  

  .מאלופי ההפלות של חיל האוויר
3

של נזקי דליקה , ללאם בכ, דיווחו על סימנים קלושים, למחרת" ליברטי"שעלו על סיפון , קצינים ימיים אמריקניים  

. בעיקר הודות למהירות ההשתלטות של הצוות על הדליקה, הנזק שגרמו דליקות הבנזין היה מוגבל. חמורים

פלם אייתכן שפצצת נ. אבל ייתכן שאף אחת לא פגעה, "ליברטי"פלם אחת פגעה באהישראלים חשבו שפצצת נ

ל מקגונגל לא ציין פגיעה מפצצת "סא.  המנועלפני נקודת איחסון סירת, אחת פגעה קלות במבנה הגשר הימני

פלם החטיאה את אייתכן שפצצת נ, )35' החל בע(ב "לפי תיאורו בפני ועדת החקירה של צי ארה, אדרבה. פלםאנ

צפיתי בחפץ גלילי שהופל מאחד המטוסים , במה שכנראה היתה תקיפת האוויר האחרונה על האוניה: "האוניה

לא היתה .  יארד לערך היישר לפני האוניה100-  ל75החפץ פגע במים בין . ניהכשחלף משמאל לימין לפני האו

  ."נראה לי שייתכן כי זה היה מיכל דלק נתיק ריק. אבל החפץ התרסק לכמה חתיכות, התפוצצות כלשהי

" ליברטי"פרלון מקיף את -מסוק סופר
 )ב"צילום צי ארה(
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אבל לא טיפלתי באף אחד שלפי פציעתו התרשמתי שיש לו : "העיד, רופא האוניה, קיפר. רד פ'ר ריצ"סרן ד

  ).86'  ע,ר קיפר"עדות ד, ב"דוח ועדת החקירה של צי ארה" (פלםאת נכוויו
4

  .67 יוני Z091954מסר ממפקד הצי השישי אל מפקד כוח השירות של הצי השישי   
5

בעדותו .  בתל אביב1992 ביולי 2-בראיון עם מחבר ספר זה ב" רויאל"תאר את תקיפות מבנה " רויאל"מוביל מבנה   

 במשך תקיפת °283ל מקגונגל שבחר להפליג בקורס "אמר סא, )39' ע(ב "י ארהבפני ועדת החקירה של צ

איני זוכר אם הוריתי על שינויי קורס במטרה לזגזג את האוניה "הוא העיד גם כי במשך התקיפות מהאוויר . הטורפדו

, ון לפנות שמאלהלא היה זה מעשה נב. כי האוניה אכן שינתה כיוון במהלך התקיפות מהאוויר, היו שאמרו." או לא

תימוכין נוספים לכך . אין ספק שבוצעה פניה ימינה, אם כך. כי זה היה מפנה את האוניה בכיוון החוף ולמים רדודים

זה דומה לתיאור . מיסטר שטס מהירכתיים אל החרטום מעל האוניה- נמצאו בתצלום שצילם מקגונגל של הסופר

 מעלות מערבה וחציית האוניה ממערב 270ל ביצוע פניה של ומתאים גם לתיאור ש, "רויאל"שמסר מוביל מבנה 

בקורס " ליברטי"לו נשארה . כך שיכול לקרוא את סימוני החרטום, למזרח כשהשמש מאחוריו ומאירה את החרטום

 בחירה מאוד לא סבירה כאשר כל האופציות -היה תוקף אל תוך השמש " רויאל"אזי מבנה ,  במהלך התקיפה°283

  . פני המטוסים התוקפיםהיו פתוחות ב
6

  . בתל אביב1992 ביולי 2-ב" רויאל"ראיון עם מוביל מבנה   
7

  .1967 ביוני 28, ב"הודעה רשמית לעיתונות של משרד ההגנה של ארה  
8

  .40, 39, 36, 194פריטים , "'ליברטי'התקפה על ה", "תמז"תמליל של משדר ערוץ טלוויזיה   
9

  ".  ניקסון", "רוזוולט", "יל'רצ'צ"כמו ,  הברות2 שמות מנהיגים עולמיים בני  היו4אותות הקריאה של מבני מיסטר   
10

 4המהירות המירבית של מיסטר .  מייל183- עריש הוא כ המרחק בקו ישר מבסיס חיל האוויר בתל נוף לקרבת אל  

  ".ליברטי"מיסטר יכול בקלות לטוס בתוך זמן זה אל .  קשר424 קשר ומהירות השיוט של 605היתה 
11

  James M. Ennes Jr., Assault on the “Liberty” (New York: Random House, 1979), 51, 52.  
12

  .67 יוני Z132335, 12ב באירופה אל מפקד שייטת משחתות "ממפקד הכוחות הימיים של ארה "מיידי שמ�ר "מסר   
13

  .67 יוני Z140306אל שר הצי " ליברטי"מ "שמ�ר מיידי"מסר   
14

  .67 יוני Z192026ב באירופה "צי למפקד הכוחות הימיים של ארהמסר משר ה  
15

  .67 יולי Z061222מסר מיחידת התקשורת של הצי בנאפולי לראש המבצעים של הצי   
16

  .39' ע, ב"ל מקגונגל בפני ועדת החקירה של צי ארה"עדות של סא  
17

, 67 יוני Z191200ב באירופה " ארהב בתל אביב אל מפקד הכוחות הימיים של" מנספח הימי של ארה"סודי"מסר   

  .1967 יוני 0933'  מסרצף
18

, "יניאן פיילוט'וירג"ב, "Liberty brings in memories"מסיבת עיתונאים זאת מתוארת בכתבה של קליפורד הברד   

 שמסיבת עיתונאים זאת נערכה על סיפון נושאת, ציין בטעות" תמז"המשדר של טלוויזיית . 4, 1, 1967 ביולי 30

 .כמה ימים אחרי ועדת החקירה" אמריקה"המטוסים 
19

  .19'  ע94פריט , "תמז"תמליל משדר   
20

וחום האש גרם לתחמושת להתפוצץ ,  לא מאויש בערמקלע דוכן, ב"לפי עדות בפני ועדת החקירה של צי ארה  

  .ולמקלע לירות
21

  .1967 ביוני 8, 914יומן המלחמה של פלגה   
22

  .16, ל"דיווח ההיסטוריה של צה  
23

  .40-39' ע, ב"ל מקגונגל בפני ועדת החקירה של צי ארה"עדות של סא  
24

International Code Signals, United States Hydrographic Office, US Department of the Navy ,ראו   

). 1968,  Government Printing Office: Washington DC(102 . pub, .ed, US  
25

, כהה- לימים פורסם מחדש בכריכה ירוקה.  שכן בהדפסה ראשונה היתה לו כריכה אדומהכונה כך" הספר האדום"  

ב "ב בתל אביב אל מפקד הכוחות הימיים של ארה"מסר מהנספח הימי של ארה." הספר האדום"אבל עדיין נקרא 

 הים כשהשיג מחבר ספר זה עותק של הספר ממפקדת חיל". ספר הירוק" מתייחס ל67 יוני Z191200באירופה 

  ".הספר האדום"אבל עדיין כונה , היתה לו כריכה ירוקה, בתל אביב
26

  . ל" פורסם בשעתו בהתאם להסכם עם ביטחון שדה של צהלא, רמי רפאלי, 203-שם מפקד ט  
27

  . בתל אביב1990 בינואר 18-צור ב" רה'צ"ראיון של מחבר ספר זה עם אורי   
28

  .  1967 ביוני 8, יומן המלחמה של מפקדת חיל הים  
29

 אורן מילא .ואורן בתל אביב, מחבר ספר זה היה במיאמי. 2001 באוגוסט 31-ל משה אורן ב"שיחה טלפונית עם סא  

  .ל"סאבהמשך מספר תפקידי מטה והשתחרר בדרגת 
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30

  .39' ע, ב"ועדת החקירה של צי ארה  
31

  . בתל אביב1990 בינואר 11-  ב203-ראיון של מחבר ספר זה עם מפקד ט  
32

שחיל הים הטביע , דווח. ל ישראלי"לים סוריים מבלי לאבד אף סטי" סטי18ום הכיפורים הטביע חיל הים במלחמת י  

  .כמה אוניות ניטרליות ואונית אספקה סובייטית
33

שהיתה ספינת סיור אמריקנית לשעבר , )26-ק ("נגה "י"אחהספינה הישראלית שנפגעה מהטורפדו שלה היתה   

 לשעבר  PC 16 כספינה1966-67" יינס'אוניות המלחמה של ג" מזוהה בהיא. בעלת גוף פלדה, PCמדגם 

 .תאריך המקרה לא ידוע.  לשעברPC 1188- כ1968-69ובמהדורת 
34

אז הלכנו אל אסדות ההצלה שלנו שכבר לא היו איתנו : "57' ע, ב"עדות סגן לויד פיינטר בוועדת החקירה של צי ארה  

אנשיי נלחמו בדליקות וזרקו " 3תיקון "כל אותו זמן ב. את רובן מעבר לדופןלכן זרקנו , כי הן נצלפו ורובן נשרפו

  ."'וכו, אסדות בוערות
35

  .1967 ביוני 8, 914ויומן המלחמה של פלגה " ליברטי"יומן הסיפון של   
36

המסוק היה מסוג סופר .  בישראל1998 באפריל 29-ב) שמו נאסר לפרסום(ראיון של מחבר ספר זה עם הטייס   

  . הוא הגיע לזירה לאחר התקיפות מהאוויר מהים. SA-321K פרלון
37

. 1512, 14ערוץ , 1967 ביוני 8, "ליברטי"מתמליל קלטת שמע של חיל האוויר של שיחות בין בקרי אוויר בנוגע ל  

  ."דגל אמריקאי על האוניה: "שמעון אומר לכסלו
38

  .ב" של ועדת החקירה של צי ארה48מוצג , 45מסמך , 67 יוני Z151615מסר מהנספח הימי האמריקני   
39

. N 34-06.23 E 31-31.11ותשעה מייל לנקודה - מרחק ארבעים230מסוק הסופר פרלון טס משדה דב בכיוון   

מחבר ספר זה וקסטל חזרו על הטיסה . 1967ל קסטל ב"מיקום זה חושב לפי המידע על הכיוון והמרחק שדיווח סא

שהיה , GPS- נעשה שימוש ב1992- בטיסה ב.1967-מני הטיסה ב שנה אחר כך בהפרש של כמה דקות מז25

ולכן יתכן שהיה פחות מדויק ) (DR חושב על פי ניווט משוער 1967-המיקום ב. מדויק בתוך כמה עשרות מטרים

  .1992-מזה שחושב במערכות הניווט המדויקות יותר שהיו זמינות ב
40

שיחות טלפון , קרוליינה הדרומית,  בקולומביה1989בינואר  14-15-ארנסט קסטל ב) ם"עכשיו אל(ל "ראיון עם סא  

  .  2001 במרס 10-ומכתב מקסטל למחבר ספר זה מ, 2001בין קסטל ומחבר ספר זה במרס 
41

, 45מסמך , ב באירופה" אל מפקד הכוחות הימיים של ארה67 יוני Z151615ראו מסר מהנספח הימי האמריקני   

הודיע הנספח הימי שגנרל גטי ממרכז ,  עם שובו לשגרירות(C).7: "ב"ה של ועדת החקירה של צי אר48מוצג 

 5מהות שיחת הטלפון דומה לזו שבסעיף . Z082100-שנעשה בערך ב, הפיקוד הצבאי הלאומי ביקש דוח טלפוני

  ".לעיל



 

 

  בשוך האש – 6 פרק

  

  
- ב. היה עדיין בוקר בוושינגטון, הים בשעות אחר הצהריים במזרח הים התיכוןן האוויר ומ מן "ליברטי"כאשר נתקפה 

' ורג'ג, עם מזכיר העיתונות שלובבית הלבן ונסון בחדר השינה שלו 'א הנשיא גצ נמ1)מקומי זמן 1549( 0949

ע כי במרכז הפיקוד הצבאי דָ י�רוסטאו . התקשר אליו בטלפון, לביטחון לאומיהיועץ , וולט ויטמן רוסטאו. ריסטיאןכ

, לנשיארוסטאו אמר " ,אדוני הנשיא". ב באירופה"ממפקד כוחות ארהבטלפון  0911- ב" בזק "מסרקבל הלאומי הת

טורפדה בים , "ליברטי", )ביון אלקטרוני (ELINT שאוניית ,]בפנטגון [המשותףיש לנו דיווח בזק ממרכז הסיור "

 אין לנו ידיעות על הצוללת או .מטוסי סיור יצאו מהצי השישי.  מייל מצפון למצרים100 עד 60האוניה נמצאת . התיכון

כריסטיאן וחזר על ' ורג'געתה לעבר ונסון פנה ' הנשיא ג2."נמשיך לעדכן אותך . זהדברספינת השטח שביצעה על 

  3." מלחמהזו, אם זאת התקפה רוסית', ורג'ג ":ור סברמ חואמר, טיאן הביט ישר בעיני כריסחר כךא. דברי רוסטאו

בשעת . 1435- וטורפדה בערך ב) שינגטוןו זמן ו0800(ערך ב 1400-הותקפה על ידי מטוסים ב" ליברטי"

  . אתר האירועיםמ  מייל530-במרחק של יותר מנושאות המטוסים של הצי השישי שייטו , ההתקפה

הוא כבר . לחדר השינהאליו כאשר מגש ארוחת הבוקר שלו הובא , 0745 שעבד מאז ,לנשיאזה היה יום עמוס 

עם קבלת המסר . טסוןומרווין ו,  ונפגש עם איש סגל הבית הלבן4, בקו החם אחדקיבל שדר,  שיחות טלפוניות11 יםקי

ן בחדר המצב של הבית מזרח התיכולענייני ה הבכירים וישיבה של יועצימיד לכנס הנשיא הורה , "ליברטי"על התקפת 

מטוסי סיור " :לא ברור אם המסר שציין. "ליברטי" נתהצי השישי מטוסים להגהזניק , יםתכנסמ היועצים בעוד. הלבן

.  או למטוסים שעמדו לזנק,התייחס למטוסים שכבר היו באוויר, שהועבר על ידי רוסטאו לנשיא" ,יצאו מהצי השישי

עבר  כרתים למאזורהצי השישי מטוסי  סתטי .ו שכבר נמצאו בתהליך ההזנקהמטוסים עמדו לזנק אשה, קרוב לוודאי

שתי לפני כן עם קוסיגין כי אין בכוונת אשר סיכם , ונסון' ג מאוד אתההדאיג תישראלי-ת הלחימה הערביזירת

 איסוף  אוניות6 לפחות ובהן, ת רבות נמצאו בים התיכוןויטייאוניות מלחמה סוב. אתז להתערב במלחמה ארצותיהם

 הלחימה יגיע לקרמלין זמן קצר לאחר רון אזווטסים לכיה םב ידעה שמידע על מטוסי קרב אמריקני"וארה, מודיעין

 ,את ראש הממשלה קוסיגין דכןיע ושינגטוןו זמן ו1117ששודר בשעה ,  החםוונסון מסר בק' אישר ג1100- ב. ההמראה

, 'ליברטי'כי ", נאמר במסר החם ",נודע לנו זה עתה. "רוריבך לצור" ליברטי" טורפדה ו שבלאזורכי המטוסים נשלחים 

כי , אותךדע לייאנו מבקשים ... ים ליד פורט סעידיעל ידי כוחות ישראלבשוגג טורפדה ככל הנראה , אונית עזר

ם יצעדים מתאימים לוודא כי הגורמים המתאימ טוומקווים כי תנק,  היא לערוך בדיקהשל מבנה זה המטרה היחידה

  .להתגרות בסובייטיםרצה  לא הוא. ונסון הודאג מאוד' ג5."ודכנויע

כריסטיאן וסגן מזכיר העיתונות טום ' ורג' ביחד עם ג1104- ונסון יצא את חדר השינה שלו ונכנס לחדר הסגלגל ב'ג

לחדר הלכו לחדר המצב שבקומה מתחת וכולם מיד  ,טסוןו מרווין ו,בדלת פגש אותם העוזר המיוחד לנשיא .ונסון'ג

היועץ , ר ההגנה רוברט מקנמרהש, שר החוץ דין ראסק -כל אנשי הנשיא ; 1106- בלשם ונסון הגיע ' ג6.הסגלגל

ראש הוועדה המייעצת ,  לוואלין תומפסוןמ"לבריההשגריר , ורג באנדי'היועץ המיוחד מקג, לביטחון לאומי רוסטאו

  7.כבר התאספו שם, ניקולס קצנבך, החוץד ר במשםוהאיש מספר שניי, למודיעין לאומי קלארק קליפורד

 מה ודעיחדר המצב לא בתכנסו ההאנשים ש.  נוסףממשילא התקבל מידע , עד לכניסת הנשיא לחדר המצב

 יסוד היה ?המצרים? ב"מה של ארהחמי תקף אוניית מל. תרומתוחה ביבחדר שררה אפוא אווירה . ידעכבר שהנשיא 

אותה ש,  הדיפלומטיים עם ארצות הבריתם הם ניתקו את היחסיןכש, המצרים לה כי יתכן מאוד שהיו א,בבירורלטעון 

לו אבל עדיין , ביום הראשון של הלחימה כמעט כל כוחותיולחיל האוויר המצרי אמנם אבדו .  לישראלבסיועהאשימו 

זאת ? המועצות על ידי ברית" ליברטי"האם הותקפה . ולחיל הים המצרי היו כמה ספינות מלחמה, כמה מיגיםנותרו 

האם נכנסו הסובייטים לעימות . צי השישיב כיריםשל קצינים ב  אם כי לא8,היתה המסקנה הראשונה של מקנמרה

 היכול המצב במזרח? להגיבארצות הברית איך על ? מת עולם שלישיתחההיתה זאת התחלה של מל?  הערביםימיןל

  ?התיכון להסלים לחילופי אש גרעיניים
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 חיל האוויר בקריה הידיעה שמטוסי חיל האוויר ט"במשלכבר התפשטה ) בוושינגטון 0800 (1400בסביבות 

 ברמקולים של מכשירי הקשר של נשמעודיווחים על אש ועשן מיתמרים מהאוניה  .תוקפים אוניה מצרית ליד אל עריש

, ת אחר כך דקו10תוך ב ,1410-אבל ב .תשואותב פרצו כמה מאנשי המטה .אופוריהולשמעם השתררה , הבקרה

, הסימונים בחרטום האוניה אינם בכתב ערביש,  דיווח"לארוי"לאימה כאשר מוביל מבנה באחת  ההאופוריהפכה 

 ידעו שהאוניות הערביות ט"במשלאבל הכל  . האותזיהוי בהאיש לא ידע כי הוא טע .Cהאות הראשונה היא כי ובעקר 

 6 תשהסובייטים הפעילו לפחובנוסף  וידערבים . יות מצריתמסומנות באותיות ערביות ומשום כך האוניה לא יכלה לה

אם לא של ,  מהאוניות הסובייטיותחלק הקריאה של תוכי אותו, מצרים וסוריה, ישראלאוניות איסוף מודיעין מול חופי 

ת התקפת ובעקב" ליברטי"להטרפדות חלפו בסמוך ר שא המועקה התחזקה כC.9 תהקירילילים באות ימתח, כולן

איש צוות אחר בטרפדת קרא באורח שגוי את . עשןל מבעד, שנראה לו אדום ,ולד בדגל גהבחיןמ יפרח "דו וסגהטורפ

חיל ט "למשל טלפונית רלה מאריס והועבטבסי "צפמידע זה דווח למ. רוסיותות יכאות" ליברטי"ון על חרטום מהסי

  . לסיוטךולהפהחלה " מלחמת החלומות. "האוויר

 מ"לבריהישראל סיפקה  אוניה סובייטית תפיבתקש ,התחיל האוויר היט "במשלנים יצהתגובה המיידית של הק

ת התערבות כוחות צבא ול יאבדו עתה בעקב"כל הישגי צה .םהמפסידי הערבים לימין להתערב במלחמה ץתירו

,  בערך1530- ב10.הוי האוניה כאמריקנית ולא סובייטיתיהטרפדות את זאישרו , 1520- ב, עה קלהשכעבור . סובייטים

ל "לדברי סא. ב"רפד זה עתה אוניה של צי ארהיהסיקו הישראלים כי חיל הים שלהם ט, ים מבוכה רב רגעילאחר

אלה , ניהוראיה למרבה 11."גל עצום של הקלה שטף את הקריה",  הזריםהצבאיים לנספחים הקישורקצין , מיכאל בלוך

  .ב על ההתקפה בשוגג"את שגרירות ארה לבלוך ליידע נדרשעכשיו . תרוהרבה יטובות היו חדשות 

התקבל בבית הלבן )  זמן וושינגטון1014,  זמן מקומיZ081414) 1641ח "מ קסטל עם תז"מסר הבזק של אל 

התנהל , חדר המצב בטרם הגיע המסר לבית הלבן ואל, בינתיים.  המסר הובהל לחדר המצב12. שם1100מעט לפני 

ל העיקה ע הדאגה העמוקה שאתה זספר מחבר תארו באוזני ה מקנמרה  ושר ההגנקסא רשר החוץ. חדיון מתושם 

. ישראלהתוקפן היה . בבת אחתהאווירה השתנתה . מסר של קסטלב הנשיא יידע אותםאז ו. כל הנוכחים בחדר

. ת ירדה מהפרקנימלחמה גרעיאפשרות של . מעורביםהסובייטים לא היו . ארצות הברית לא נמצאה במצב מלחמה

 בפנטגון והורה םהמשולביראשי המטות עם  מקנמרה התקשר 13."גל של הקלה שטף את חדר המצב ",קלדברי ראס

,  על ידי מפקד הצי השישיהוחזרו כבר המטוסים 14". בכוחשמתלהש" ראשי המטות רמבטל את אישוה רלשלוח מס

י שהתקבל בבית כמעט חצי שעה לפנ, ןוושינגטו שעון 1028-בשקיבל את המסר של קסטל , אדמירל מרטין- תת

  . ונפנה לעניינים אחרים1145-ונסון עזב את הישיבה ב' הנשיא ג15.הלבן

הסיירת סיפון הוא נמצא על ,  ביוני8- ב"ליברטי" תפישונה על תקארל מרטין קיבל את הידיעה הריאדמ- תתכש

, "סרטוגה" ו"קהאמרי"מטוסים ה שטה יחד עם נושאות "ליטל רוק".  ליד כרתים, התיכוןםבמזרח הי, "ליטל רוק"

ה י שאל,טיתית המלחמה הסובייה אוניאלצד המבנה האמריקני נמצ. שייטות המשחתות שלהןבמבנה מוגן על ידי 

 אלא ,ניםאמריקהלא רק . את הדרישה להפסיק להטריד את הצי השישי כן לפני שעות 24רל מרטין יאדמ-תתשיגר 

 לא ישלא.  מייל משם530-כבמרחק  המתנהלת התפיתקו על וידע" ליברטי" לשידור הדיבור של נויזגם הסובייטים הא

  .ע זמן לפתוח באשי תהו אם הגםוהאמריקני,  במשנהוצפהכל כוח .  על התקיפהנוסףהיה מידע 

 937 ("יוויסיד" המשחתת ן על סיפו12ת כקצין הקשר של שייטת משחתות רי שש25סגן בן , האריס. סטיוארט מ

DD(,1 ריריידי סק מטוסי2 כי ר זוכ-A ל ית הסובייטית ששטה במקבתמעל המשחחגו  ,חמושים היטב, ב"של צי ארה

אם כי אין כל תיעוד , ם טעוניםיהתותח,  פנים אל פניםניצבו האמריקנים והסובייטים 16."סרטוגה"  המטוסיםלנושאת

צי התלווה ל ש)UPI" (יונייטד פרס אינטרנשיונל" של עיתונאי, י סטטוס' הרי ג17.שכוח כלשהו עבר לעמדות קרבלכך 

: "מריקהא"נושאת המטוסים נות על ידי וששודר כדיווח לעית, 67 יוני Z082041ח "תז,  את המסר הבאחיבר ,השישי

שפעל במזרח הים התיכון ,  של הצי השישי60 משימה חכו, ערךב Z1500- בהתקיפהזמן קצר לאחר שהתרחשה "

לפתע התקבל ." דרגה גבוהה של כוננות קרבית, שתייםר למצב וקיבל פקודה לעב,  המשבר במזרח התיכוןזמןב

צין הקשר ק, רדסניי) פרנק. (ל פרנסיס מ"סא. ל קסטל לבית הלבן"העתק של המסר מסא "רוק ליטל"במרכז הקשר ב

 משהתברר כי תוקפי , התגלגל מעל מפקדת הצי השישיהקלהגל של  ":זהספר חבר מ לאמר, של הצי השישי

  18."ם או מצרייםיולא סובייטים יהיו ישראלי" ליברטי"

 ניםסים אמריקמטוש ,בעקבות האשמת הנשיא נאצר. ה מתוחהר אווי שררה אותו יוםבקהירב "ארהבשגרירות 

נכנס שזה עתה , רד נולטה'ריצ והשגריר ,שגרירותהטיל אספסוף מצור על בניין ה, סייעו לישראל לתקוף את מצרים

הידיעה . צבא או משטרה כדי להגן על השגרירות כוחותלהפעיל ממשלת מצרים תמשיך לא ידע האם , לתפקידו

סגנו דיוויד נס ,  השגריר נולטה-   צמרמורות בקרב סגל השגרירותהעבירה" ליברטי"הראשונית על ההתקפה על 
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. שהיו בטוחים כי התוקפים אינם מצריים ולכן הניחו תחילה כי הם סובייטיים - פרקר . רד ב'והיועץ המדיני ריצ

  19."ב בקהיר"ה שטף את שגרירות ארהלגל של הק", דברי פרקרל, םייבלה הידיעה כי התוקפים ישראלכשהתק

צה בהודעה לעיתונות שהפי" ליברטי"תוקפי ל שאת זהותם הישראלית  1967 ביוני 8-בארצות הברית חשפה 

אוניית מחקר " כרהשהוגד, ב"כי אוניית מלחמה של ארה בהירהה ודעהה ה20.ר במשרד ההגנהובי צי לעניינהלשכה

 ארצות הודיעהכפי ש,  מייל משם100-ולא למעלה מ,  תצפית עין מהמלחמהבטווח נמצאה ,"ב'טכני של צי ארה

  .ם יומיים קודם"אובהברית 

 מאות פעלו במרחקב " כי אוניות ארה,י ביונ6- מועצת הביטחון בב אמר ,ם"באוב "שגריר ארה, ארתור גולדברג

 נאמר כי,  ביוני6-  ועוד אחת ב, ביוני5-משרד ההגנה לעיתונות בבהודעה שהפיץ , בנוסף. מייל מאזור הלחימה

 מגמתהב,  ארצות הברית21"הצי השישי ומטוסיהן נמצאו כמה מאות מייל מזירת הלחימההמטוסים של נושאות "

שתי   על ידי"בלי ידיים"מדיניות של  תטי נקלעלחצה ,  האיבהת התערבות סובייטית אפשרית בפעולועלמנו

ה שתע" ליברטי"כי  מושג לו שמץלא היה , שכאשר הצהיר ארתור גולדברג מה שהצהיר ,קרוב לוודאי. המעצמות

  .חוף סיני לאדרכה 

,  נכונותנתגלו כבלתיההודעות הקודמות שלה . בקלקלתהארצות הברית נתפסה , "ליברטי"כתוצאה של תקרית 

בספרד שה טגה מרויהפל" ליברטי"הידיעה כי בעקבות . בייטים לערבים ולסויטבהתרץ כל זאת היה עליה כעת לעתה ו

ביותר בממשלת  ריכבפנה דרג  – ביוני 8- נות של משרד ההגנה בו מידע שנכלל בהודעה לעית–לאזור הלחימה 

בשאילתא , ב לטובת ישראל ונגד הערבים"ספרד תיראה כתומכת במאמצי ארהשדאגה מהאפשרות נש, ספרד

כי בסיסה של ן טענ,  ביוני9-  בד במדרי"אל אלקזר"עיתון פורסם ב ש,את רוס נארקמאמר מב .ב"לממשלת ארה

נכנסה לרוטה רק לצרכי  "ליברטי" כי ,מדרידב ב"רות ארהיממשלת ספרד עודכנה על ידי שגר. רוטהנמצא ב" ליברטי"

 :ב"ר החוץ של ארהלש" מיידי"רק במהשגרירות  שיגרהאף על פי כן ו, ממשלת ספרדאת " ריצתה"תגובה זו . תדלוק

יד על זהירות מרבית בכל התייחסות לספרד במשברים פקלה רשמיים ממשלתייםם ידובר מבקש שהמשרד יזהיר"

  22."וולקר. ת'הנוכחיים במזה

עוזר שר החוץ , ין רוסטאו' בין יוגהממושכיםהקרובים  היחסים ו התקרית היב בעקבות"בארהשנפגעו ראשונים 

 ביוני נודעו רק מעט 9-ב. חוץמודיעין נייני עלנשיא בראש הוועדה המייעצת , ארק קליפורדקלל, לענייני המזרח התיכון

בישיבה . ביטחון לאומיה למועצההסכמה בין חברי שררה  לא בשלב מוקדם זה כבר .הוחל בחקירותו, מפרטי התקרית

מ או "היתה מתייחסת לבריהשכפי תייחס לישראל להארצות הברית על קליפורד כי  טען ,המועצה לביטחון לאומישל 

אינה יכולה כי ארצות הברית וטען זעם על הצעת קליפורד הגיב בין רוסטאו ' יוג23."ליברטי"לערבים אילו תקפו את 

 לה ישמדינה שעמה ל נותקו יחסים או שעמה למדינה מתייחסתשהיתה  כפי תמכותהיא חס למדינה שבה יתילה

  24.יחסים רשמיים בלבד

קליפורד ערך את חקירתו .  את ממצאיועל קליפורד משימה לחקור את התקרית ולדווח לומיד  ונסון הטיל'הנשיא ג

פק י שסמסמכיםלאחר סקירת , מעל לחודש אחר כך.  העובדותריכוזסתמך על משרד ההגנה לובעיקר ה ,ללא עוזרים

. אמריקניתהיא ש הידעישראל  אוניה שנגד תנ מכווהלפעוכי ההתקפה לא היתה קליפורד הסיק , משרד ההגנה

 באוקטובר 25הדוח נותר חסוי עד . ל" צהכלפי ביותרהדיווח של קליפורד נוסח בשפה בוטה ביותר והיה ביקורתי 

 מרוסטאו לנשיא נותר אילוו מכתב ה25. רוסטאולטוו- לקליפורד  של אימכתב הלוומעליו ומעל הוסר הסיווג אז , 1995

  .1998 ביוני 25חסוי עד 

הוא " רוסטאו את הנשיא כי לטוויידע , חופש המידעה לתקנהזה מכוח ספר  ר לבקשת מחבףשנחש, מכתבאותו ב

.  מעשהאחרל שנה 31 זה חסוי במכתנותר קשה להבין מדוע ."  דפים של עדויותאלפיעיון מוקפד במבוסס על ] הדוח[

 כי תמיד נחשב ידיד ,ה לישראל לאור העובדותיחסהתיהתקיפה בעניין קשה גם להבין מדוע נקט קליפורד עמדה כה 

' ורג' ראש בראש עם שר החוץ גנרל גדקליפורהתעמת , 1948- לנשיא הרי טרומן בבכירכששירת כעוזר  .של ישראל

טרומן לא להכיר במדינת ישראל פני שהמליצו ל) נקבעטרם תפקידו  החוץ אבל דשעבד במשר( דין ראסק םמרשל וע

כך על על דוח קליפורד ואיתו  ושוחח 1989-  את דין ראסק בייןזה ראספר כאשר מחבר  . העצמאותתעם הכרז

 26."ציונים הימיןיעמוד ל שקליפורד, הייתי מצפה ":ראסק העיר, קליפורד הסיק כי תקיפת ליברטי לא היתה מכוונתש

ין רוסטאו וקליפורד נותרו 'היחסים בין יוג, לטובת ישראלנטתה המסקנה הסופית של קליפורד בדוח שלו למרות ש

  .יריםקר

ראסק . ראל היתה רכה יותר משל קליפורדש ליותהתייחסלגבי העמדתו של שר החוץ דין ראסק , באורח אירוני

ן יגיע יד- א  מוחיאים זכרישיא מצרנ ביוני ולא המתינה עד שסגן 5-  קשות על שישראל יצאה להתקפת מנע בבאוכז
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 ליישב את המשבר בדרך תולויכב שהיה ,נעמשוכראסק היה  .מועשראסק קבע לפגישה ,  ביוני7-לוושינגטון ב

 החוץ ד במשר,וסגנו אפרים עברון, אברהם הרמן, שגריר ישראל בארצות הבריתנמצאו  1967 ביוני 8- ב. דיפלומטית

למשרדו , ב במצרים"מקודם שגריר ארה, יוס באטלשהם לוו על ידי לו. ם למלחמהינוגעהם יב לשיחות בעניינ"של ארה

. "ליברטי"לו את הידיעה על תקרית ביק ואותה שעה טרם, שגרירות מאז הבוקרשהו מחוץ לם שנייה. של השר ראסק

, ה את השנייםעעזיארשת פניו של ראסק ז. "ליברטי"מידע על מהם דרש , ם כולוזענ, לחלוטין כאשר ראסקנדהמו הם 

דיר את ההתקפה כחסרת  והגילבסוף סירב ראסק לקבל את ההסבר הישראל.  תמיד היה אדיב ונעים סבר עד אזכי

  .אחריות

המצב , ל בתל אביב"ובמפקדת צה, באוניית הדגל של הצי השישי,  מתח עצום בחדר המצב בבית הלבןשררככל ש

לטובת במצרים  תם עזים כתוצאה מהכרזת נאצר שארצות הברית נלחמיאמריקני- ירגשות אנטהיו . אוטיכבקהיר היה 

 :רד נולטה הבריק למשרד החוץ בוושינגטון'השגריר רוצ. היה נתון בספק ניתביטחון השגרירות האמריק. םהישראלי

  27."נולטה. וב טי שזה יהיהאוכד" ליברטי"כדאי שנפרסם מהר את הסיפור שלנו על טירפוד "

מה ביקשו לדעת  ש,צד הערביאת קיבל שאילתות ממדינות מוסלמיות וממדינות אוהדות  האמריקני רד החוץשמ

ים עם ארצות הברית בקצב יהמלחמה גרמה למדינות ערב לנתק יחסים דיפלומט.  הלחימהבאזור" ליברטי"עשתה 

 םו את היחסיקיריה נת' ואלג)ם"היתה חלק מרעש( סוריה, )ם"רע(מצרים , 1967 ביוני 6-ב. מעורר דאגה

  .ןמ ותיהמאוריטני, עיראק,  בעקבותיהן סודןו ביוני הלכ7-ב. הדיפלומטיים עם ארצות הברית

עשרות . בעליליוצאת דופן היתה ה במלחמת ששת הימים מב הותקפה באזור הלחי" ארהלשאוניה שהעובדה 

 האם ארצות  שנועדה לדון בשאלה,םיתונאי מסיבת עלקראת "אמריקה"המטוסים  נושאת ןפויעיתונאים נמצאו על ס

 הגיעה "ליברטי"כש. "ליברטי"נה על תקיפת וידיעה ראשהתקבלה בצי השישי  כאשר ,בעימותהברית מעורבת ממש 

 תת הורה,  שעות לאחר התקיפה3אבל מעט מעל . האוניה צוות להיפגש עםם וכתבים רבים אינועיתביקשו , למלטה

על ידי  וושינגטון ולא על ידייינתנו " ליברטי"ת על תקרית ולעיתונ  כי כל ההודעות,טלפונית,  סירוס ואנסשר ההגנה

 מזוהה בנושאת אכי קצין ל, מלטה, וואלטהל "ליברטי"דיווחה ביום הגעת  AP אחרי שסוכנות 28.צי השישימפקדי ה

 29." דברורוסיה עושה אות. אה שם כדי לרגל בשבילנוצנמ ]"ליברטי"[היא , אם לומר גליות ": אמר"האמריק" המטוסים

שמועות "כי , רבין הית, הודעה שציינהלעיתונות השר מקנמרה הוציא ." להירגע" מסר "אמריקה"לַ מוושינגטון נשלח 

אחרים .  אלהםעות ודיווחיומהמאוששות כמה משלמשרד ההגנה אין כל ראיות . על ההתקפהרווחים ודיווחים רבים 

א ד לועכל . שאינו מושלם, כחי כאןו המידע הניסוד על ים כמדויקים נראםחלקו, ותמבוססים כנראה על ראיות חלקי

  30." ההגנהרדד תגובה של משלא תהיה עו,  להשיג את כל העובדותאפשרותתהיה 

יימס 'השגריר לשעבר ג. "תחסימת פיו"ת פקוד  על,םי ואחר, צוות רביםיפרו על ידי אנשו סמשוניםוסיפורים שונים 

  :ס כתבנקיייא. אי

  

במופגן  ראיוןשהסיר בכל , אייזק קידמשנה - ינו בכמה קבוצות על ידי אדמירלי מרבית הקצינים והאנשים ששרדו רוא,במלטה

 הוא ענד את , שוב במופגן,ואז. כולם עשו כך." כל מה שקרה, גבר לגבר, עכשיו ספר לי ":ואמרהכוכבים מעל מדיו את 

אם . אפילו לא עם נשותיכם, לשוחח על כך עם מישהואין אני חוזר לעולם , לעולם: יתמו אני מדבר רששיעכ"הכוכבים ואמר 

." סוהר או גרוע מזהתעשו כך תועמדו לדין צבאי ותסיימו את חייכם בבית
31

  

  

י צוות שמשפחות אנעל נאסר  כי , שגריר מצרים מחמוד קאסם דיווח,למשל,כך. תקיצוניוגלשו לם יהסיפורן כמה מ

מקרה מתועד של מישהו   זה לא הצליח לאתר ספר מחבר, עם זאת אבל32.כרוןיסי זקטלהם  לערוך "ליברטי"שאבדו ב

  ."ליברטי"קרית דיבר על תלאחר שנשפט או הוענש , שהואשם

- נגד- ר דודופי סים נוסחפוריואים בדיווחים נורוב העיתנמלאו , כאשר התפשטו הידיעות על תוצאות המלחמה

 כללה בטור 1967 ביוני 19- מ"ניוזוויק"מהדורת ". שה ימיםי שתבמלחמ" על הבסת הערבים בידי ישראל ,גוליית

ת נ תקיפה מכווהתיה" ליברטי"ת פיתקכלי התקשורת לכך ש בןו ראשאיזכור הזהיה . "ליברטי"התייחסות ל" פריסקופ"

: 'ליברטי'"בה תכה" פריסקופ"ב הופיעה , ביוני26-ב, שבוע אחר כך. תמצד ישראל על אוניה שידעה כי היא אמריקני

ת במשרד החוץ ובפנטגון ו היא אישרה כי מקור, ראשית33. שהציגה תיאוריה מרתקת"?יםי בזרמים פוליטלכודה

כמה מחברי הממשל החליטו לדבר  ":ולהלן נאמר עוד. ההתקפה היתה תאונה מצערתש ,סיפור הישראלי ביםמכות
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ן של ויכולת התמרש, מדובר בחששות.  לדעתם, סיבות פוליטיות חשובות מתוךפה מחושבתי של תקתעל אפשרו

  34."ב"ים בארהיישראל- מצא דרך לצנן את הרגשות הפרוי קשות אם לא תגבלב במזרח התיכון תו"דיפלומטים של ארה

 משגה שההתקפה היתה משהו שונה מ,הצי לא חשף כל ראיות לכך ":"ניוזוויק"כתב )  ביולי3 (ךשבוע אחר כ

לפחות הפעם הישראלים דייקו  .... 35. אפילו לא קהיר–פקפק בקביעה זאת מ לא שאיככל הנראה , למעשה.... טרגי

  36."טעותהיתה ....  שהפצצת האוניהמרוכשא

  :"טרגדיה של טעיות: 'ליברטי'אס .אס.יו" תחת הכותרת "ניוזוויק" בנכתב) ט באוגוס28(שבעה שבועות עבור כ

  

. תה מכוונתיהלא רח התיכון ז בזמן המלחמה במ"ליברטי"ב "ארהמהאוויר על אוניית פה י שהצלמסכיםשר ההגנה מקנמרה 

ם הש ו ידע'ליברטי' שתקפו אתל ראיות שהאנשים אין כ" כי , בישיבה סגורה של וועדה של הקונגרס,הוא אמר באחרונה

 הישראלים ".תיטקטיקה מקצועשל  תח וטעות בלתי נסללקויקשר "ה פים בהתקש מקנמרה הא".ב'ה של ארהיינו אתוקפים

."ב" ימאים של ארה34 התקרית שבה נהרגו אתעצמם - על החקירה שלהםוטרם דיווח
37

  

  

אנשי חיל מ עומדת להעמיד לדין צבאי איש מהטייסים או ה כי ישראל אינ,ח דיוו1967 בספטמבר 4-  מ"ניוזוויק"ליון גי

 כי ליברטי הותקפה ,סקהפ בראשות השופט החוקר ישעיהו ירושלמי ת ועדת חקירה ישראלי38.הים שירו על ליברטי

  ".להחיזהה עצמך ת"ה תענ, הותדזהה לשוכי כאשר נתבק, ת אספקה מצריתימפני שדמתה מאוד לאוני

ת גזעיות מומהודיווחים על ם וטנאימתמשכות מוויות ו ידיעות מטרידנוכחכותרות ה מהר במהירד" ברטילי"שא ונ

ארצות צריכה מה  סביב השאלה  ויכוח נוקבתנהלבתוך הממשל האמריקני ה. תה עתושפרצו בארצות הברית בא

כמות האמת לפרסם את הציע , עוזר שר ההגנה לענייני ציבור ,גולדינג. 'ג.פיל .תהברית לחשוף לציבור על התקרי

. ב עם הערבים"ם של ארהייעתידה העל יחסישלילית  מתוך חשש להשפעה שכזופה ימשרד החוץ התנגד לחש. שהיא

ת ואוני" כ– למעשה הוסוו –ה תוארו יואחיות" ליברטי". עיןיקהילת המוד השמיעה ינגטענה חזקה יותר נגד עמדת גולד

.  ברחבי העולםכמקובלותכבטוחות ובאורח כללי החשיבה אותן  לביטחון לאומיהסוכנות  ו,"עזר למחקר טכני כללי

 סומנוי אם בהם לא יהיו רצויות ש,לאוניות אלה גישה לנמלים רביםבתור אוניות מחקר היתה "היה   NSAהטיעון של

 הגדירמה ש לנקוטלבסוף שוכנע ,  גולדינגתגישצידד לכאורה ב למרות ששר ההגנה מקנמרה 39".אוספות מודיעיןכ

  40."טיוח"כגולדינג מאוחר יותר 

ת מחקר טכני של צי יאוני" :שאמר, מוצנג עישנוסחה בידי גולד, משרד ההגנה הודעה לעיתונותהוציא  ביוני 8- ב

 מייל מצפון לחצי 15היום בערך ) זמן וושינגטון( בבוקר 9הותקפה בסביבות , )AGTR-5 ('ליברטי' .אס.אס.יו, ב"ארה

 כדי , למקומה הבוקרה ביוני והגיע2- בדיצאה את רוטה בספר' ליברטי'. וןכומיים בים התיאנלים בהאי סיני במי

 פינוי בני משפחה עלע בהעברת מידע יב במזרח התיכון ולסי'ת של ממשלת ארהו נקודן תקשורת בילהבטיח

ר " דהשיב, ה זאת על הודע1991- כשנשאל ב41."אחרים מארצות המזרח התיכוןריקנים אמ יםחמריקניים ואזרא

כל פעולה חשאית צריך ל" :טחון לאומייבל ה במועצהתיכון המזרח נמנה עם מחלקת 1967אשר ביוני , לד סונדרסוהר

 אבל סיפור 42".ור שלנויפזה הס, להיות סיפור כיסוי

רבים . צלח ביותרלא " ליברטי" משימותהכיסוי על 

  ."טיוח"מגדירים אותו עדיין 

 מטעה זאתת וקיף להודעה בלתי מדוסבנו

ת ו לעיתונהודעהמשרד ההגנה הוציא , לעיתונות

סיכום "שכותרתה , 1967 ביוני 28- ב 594-67' מס

בה  ו"ב'של התנהלות ועדת החקירה של צי ארה

פני ל" ליברטי"פקד  מתמלול ערוך של עדותנכלל 

" עובדות"הוא מציין .  אינו מדויק זהםוסיכ. ועדהוה

קום ברישומי ועדת ם מועות בשיפוא מלומסקנות ש

עיקריות  עובדות ומסקנות ו בותוחסר, החקירה

שונה ת את ההודעה באור ומציגה ,ותימשמעותו

אם . בר הודעה זאתיין לא ידוע מי חדי ע.לגמרי

 ולמסקנות של ועדת יםצאמיממשווים אותה ל
)ב"צילום צי ארה(מלטה , וולטהצולם ב. חור הטורפדו בדופן ימין  
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 דמיונו של פרימתברר מיד כי תוכנה הוא , החקירה

 הועדה יצאמי מדויק של מחו מאשר דיו יותרהמחבר

  .ומסקנותיה

" ליברטי"עין מדגם י מודוף שאוניות איסההערכה

 צה כעבורנפבעולם התם ו בכל מקומקובלותבטוחות 

אס .אס.יו, 1968 ר בינוא23- בכאשר , פחות משנה

דומה ) AGER(אונית עזר למחקר סביבתי , "פואבלו"

 פים ליד חואניקורי-ידי הצפון ה עלס נתפ,"ליברטי"ל

נוספת של הלמרבה המבוכה , תצפוניקוריאה ה

אוניות כמו פעלת  כי ה, אין ספק43.ארצות הברית

- רק ל. סיכון מחושבבגדר ה ת הי"פואבלו"ו" ליברטי"

NSA האם המודיעין יעהלקבחיוניים ים הנות הנהיו 

ר חיה את מצדיק אלה האוניותשנאסף על ידי 

  ."פואבלו"ו" ליברטי"אסונות 

 "יוויסיד"חברו , 1967 ביוני 9, בבוקר יום שישי

)937 DD (סיאמ"ו") 778 DD( ,ת שאום נויחד ע, תשתי המשחתו. ליברטי לא, שתי משחתות של הצי השישי

. היפהתקעת שב" ליברטי" םמערבית למיקו-ת מייל צפוני500- כ, ליד כרתיםנמצאו  ,60ה מכוח משיהמטוסים של 

 טורפדו 44.שעמדה דוממת במים, "ליברטי"לר חעם שהמשחתות הגיעו ,  קשר30מהירות  בהט כל הליליר שיחלא

  הםממדי החורשההערכה הראשונית היתה . וכ דרס אוטובומעברדיו ל גדולחור " ליברטי" ן פוצץ בדופהגרמניתוצרת 

6 X 9 12  מעלנמצא שממדיו ,נמדדהחור אבל כש, מטרים X 12 .מעט לפני , הטורפדו פגע באוניה בדופן ימין

 צוות יכמה מאנש. תוכו אנשים ב25 ות שגרמה למ- "ש�ש�" מדור - NSAר ו ישירה במדהה פגיעזאת הית. הרוחבית

ה זו אבל הנח. הולפעכלל  מואיכדי להוצ NSAהטורפדו הישראלי כווון במדויק למדור ש, טוענים בתקיפות" ליברטי"

  45.לגמריאו יהחטים האחר הישראלים הטורפדותארבעת ש, היורים עומדת בסתירה גמורה לעובדהדיוק של 

אמצעי . תו מעל10 עד 9ימינה והיא נטתה , "ליברטי"רוב המשטחים העליונים של בו ניכרחורי קליעים ו הדף ינזק

שהמריאו ם על ידי מסוקים ו אותו יהע בוצ,נפגעיםה ינוי פ,ה הראשונהמהמשי. הקשר שלה היו מוגבלים מאוד

היו מוכים  ודרהצוות ששאנשי  רוב ."אמריקה"ם ימנושאת המטוס

תרו על ו נ, קלם וכמה פצועי,וע האנשים שלא נפג. כוחותתסיהלם ואפ

  .ץלוהאוניה וסייעו בפעולת החי

סיפון עלה על , "וויסידי"קצין המכונה של , טובין. סרן פול אי

 46. "ליברטי"ות בא מכוניופיקח על בקרת הנזקים ותיקונ "ליברטי"

היה  ,למרבה הצער. גורים תא מ הוקצה לועל הסיפון כשטובין עלה

 כיתה לשעבר של טובין באקדמיה של ןב,  של סרן סטיפן טותוזה תא

  .ירו האותפישנהרג על הגשר בתק, הצי

קבעו  , שבע שעות בקרת נזקים ותיקונים בפיקוחו של טוביןרלאח

 כצוות יושפעלו יחד, "ליברטי"תר של ו והצוות הנ"יוויסיד"אנשיו מ

יהם בו חישלפי. ללים שליד הקוער לא נפגעוכלים והחיכי המ, וץלחי

מתאים " מומנט יישור "א של יציבות רוחבית לוודקים מספישוליים היו

 הסולר  של הליטרים945,000-מחלק . ה מזג אוויר קשבמקרה של

מכונאי . והאוניה יושרה ויוצבה, למא ימין לצד שד הועבר מצושנותר

מנוע טפל בהחלו ל, "טיליבר"ת המכונות של ויחד עם צו, "יוויסיד"

דבר  שרלאח. חות עצמהולנוע בכ "ליברטי"ל  אם תוכולבדוקר והקיט

 למפרץ "ליברטי" ללוות את "וויסידי"אדמירל מרטין על פקד  ,זה בוצע

של  שונה היעד ,דרךבהיותה ב. םייקונים ארעיתל דה בכרתיםס�

  . שם היה זמין מבדוק יבש, וולטה במלטהנמל ל "ליברטי"

 מערכת החשמל את החשמלאים שיפצו, בזמן ההפלגה, ךבתוך כ

 שוקמוך שעות וובת, זה בוצע במהירות מדהימה. של האוניה

" ליברטי"שטה אל " דייוויס"סירת המנוע של 
 )ב"צילום צי ארה(

 עדות מובהקת לעוצמת -" ברטילי"המבנה העילי של 
 )ב"צילום צי ארה (התקיפה
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 טובין ןכש התואבל לא הצטרכה לגרור א, "ליברטי"אל  ה הגיע,)ATF 160 ("וגפפ"צי הגוררת . ורורואהתאורה וה

 דיבור-ון מופעלפרשת הטלוירו המרכזי 'כולל הג, האוניהרוב המערכות החיוניות של .  לשקם את מערכת ההינעהצליח

  שוקמו בזמן השיט האיטי למלטה, ה ואש ראשיתטיפומשאבת ש

חור של אוניה בעד ה אל מחוץ לשפוכתאפקט יניקה כמויות גדולות של  משך, להפליג למלטה "ליברטי"משהחלה 

 ם קריפטולוגייםיכמס ההצפנה ומתובעיקר מפתח -כים סודיים החוצה ממסיצופו  שמא רבהה דאגה תהי. הטורפדו

בעיקר  , כלשהיהי אונ על ידי"ליברטי"איסוף מסמכים משובל  תעילמנבכל הדרך למלטה ננקטו אמצע זהירות . אחרים

ף מבעד נשטתן שיה כל מה שננואספה וסינ "ליברטי"לירכתי טה קרוב יי ש"פפגו" 47,תטיוימה סוביחאוניות מלעל ידי 

. ור הפגוע של האוניהזעו מהאמשנקולות מוזרים ו, היםהורעו תנאי  הרוח והתחזקהלטה  מייל ממזרח למ150. לחור

התקמרות  בצורה ברורה כשלחצי הההמוצף גנחדור ל המש הקדמי צדצה ביהמח": טובין נזכר מאוחר יותר

, ותרעש גלים מתנפצים והחבטה של שולחנהיו ות המשונים להקונמצא ש. היי עיוותו את מבנה האונוהתקערות

  48".דור בתוך המבכוח רבכיסאות וציוד שטולטלו 

 רמזג האווינרגע ,  יוםמקץ, לבסוף.  אלה צלחומאמצים אדירים . תמיכה וחיזוקאפשרל האוניה הואטה כדי

  .טחה לנמלי בב"ליברטי"יה לשבח בהבאת ופעילות רא טר בכוכב הארד עלוסרן טובין ע.  נכנסה לוולטה"ליברטי"ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 המרחף ליד החרטום מחלץ נפגעים להעברה SH-3מסוק . נוטה בבירור לימין, יום לאחר התקיפה" ליברטי"
שתיים מהדגל שהיה תלוי בתחילת - גדול למעלה מפי,  מטריםX 4 2-שממדיו כ, הגדול" דגל החג". "אמריקה"ל

 )ב"צילום צי ארה(הדגל הגדול יותר נראה קטן בהשוואה לגודל האוניה גם . התקיפה מהאוויר
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 )ב"צילום צי ארה(מלטה , בהגיעה לוולטה" ליברטי"

 )ב"צילום צי ארה( שעות לאחר התקיפה 14-שטה באיטיות בכוח עצמה כ" ליברטי"
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אל " ליברטי"מסוק המפנה הרוגים ופצועים מסיפון .  המצולקת והנוטה על צידההאוניהמשקיפים על " אמריקה"מלחי 

 של הצי אוניית הדגל, "ליטל רוק"סיירת הטילים המונחים : ברקע. נושאת המטוסים נראה בבירור בשני הצילומים

  )ב"צי ארה: צילומים(השישי 

 

 )ב"צילום צי ארה(מלטה , בהגיעה לוולטה" ליברטי"
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1

  ). זמן סיני1515(שינגטון ו זמן ו0915- בNSA-הידיעה הועברה ל  
2

ראו גם מסר .  בבוקר9:50, 1967,  ביוני8'  ה יוםרשםשבו , רוסטאו מזכר של שיחה.ו .היועץ לבטחון לאומי ורשם , כמנהגו  

  .67 יוני Z081250פקד הצי השישי ממ
3

  . טקסס,ריסטיאן נמצא באוסטיןכ .1991 ביולי 19-ריסטיאן בכ' ורג'ראיון טלפוני של מחבר ספר זה עם ג  
4

ב הפסקת האש במזרח ונסון על מצ'ג לאמקוסיגין , 0948- ב: 1967 ביוני 8- מסרים בקו החם ב4בסופו של דבר נשלחו   

- וב;  האשת הפסקעלקוסיגין  לאונסון 'מג, 1135-ב ;"ליברטי"קוסיגין על המטוסים שבדרכם ל לאונסון 'מג, 1100-ב; התיכון

  .שינגטוןוכל הזמנים לפי שעון ו. "ליברטי"ונסון על 'ג לאמקוסיגין , 1220
5

  .שינגטוןו זמן ו1124-הסובייטים קיבלו אותו ב. 1967 ביוני 8- ר קוסיגין ב"יו הלאונסון 'מסר בקו החם מהנשיא ג  
6

, כיועץ מדיני, בתקופה זאת שימש כמזכיר. 1968 עד אפריל 1965ונסון מינואר 'מרווין ווטסון שירת כעוזר מיוחד לנשיא ג  

  .לשר הדואר ונסון' מונה על ידי ג1968באפריל . וכראש מטה
7

   1967 ביוני 8 ,ית הלבןביומן יומי של ה  
8

  Phil G. Goulding, Confirm or Deny: Informing the People on National Security (New York: Harper & 

Row, 1970), 97.   
9

 Polmar, Norman. Guide to the Soviet (1967- ו1962נבנו בין " מירני" ספינות איסוף מודיעין סובייטיות מדגם 20-כ  

Navy. 12th ed. Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 1986. מראים 1967 תצלומים רבים של אוניות אלה אחרי 

ל רבים אמרו לו "אבל קציני צה, 1967-מחבר ספר זה לא הצליח לאתר צילום מ. SSV הםשבקירילית , CCBסימוני גוף 

  .1967-שאוספות המודיעין הסובייטיות סומנו כך ב
10

   ".נוטה על צידה הימני, יתאאמריקאוניה כזיהוי ה - 1520: "914רים "ן המלחמה של פלגת סטמיו  
11

 ,1992 ביוני 10 ,1990וני י ב16 ,1990 בינואר 14 ,1989 באוגוסט 14-ל מיכאל בלוך ב"ונות של מחבר ספר זה עם סאירא  

  . כולם בתל אביב– 1993 ביוני 6- ו
12

  .Z081414, מקסטל לבית הלבן ולאחרים  
13

  . יה'ורג'ג,  באתונה1989 באפריל 5-ק בראיון של מחבר ספר זה עם דין ראס  
14

- טרנס בוצעה שיחת טלפון ובתיתוכן המסר מציין שלפני כת. 1967 יוני Z081529 מראשי המטות המשולבים "בזק"מסר   

 שמטרת שיחה זאת היתה ,יש להניח. פהוב באיר"מפקד כוחות ארהלמשנה  הלאמסגן ראש המבצעים של הצי אטלנטית 

 סביר גם שסגן . זאתמאשרשמסר יישלח צורך בהפעלת כוח וכי עוד אין כי הפיקוד את הידיעה שרשרת מטה בלהעביר 

   .דע שמפקד הצי השישי כבר הוציא פקודות החזרה למטוסיםכבר יראש המבצעים של הצי 
15

  .67 יוני Z081439 הב באירופ"ים של ארהיכוחות הימהמפקד  לא ממפקד הצי השישי "בזק"מסר   
16

 שרואיינו לא זוכר שטס מעל A-1סקייריידר  איש מטייסי הןכש, 1967 ביוני 8-כרון זה הוא מיום אחר ולא מיז ש,סביר יותר  

 זה של פעולות סוג ביצעו A-1 דיווחים אחרים שמטוסי ויה שדבעו, )טיסותנו בו תוכנלא יום ש( ביוני 8-טית בימשחתת סובי

  .חתות הסובייטיות בימים אחריםשנגד המ
17

 ".יברטיל"עה על אודות דיי ה האוניות הסובייטיות עברו לעמדות קרב כשנתקבלהו שמציין כי הצי השישי א,כלשהואין תיעוד   
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  ש ידידותית הורגתא – 7 פרק

  
 

 בעלי את או ,הם-יהםנש או בשגגה את או פצעו שהרג,צבאטעויות של יחידות רוויה הצבאית ההיסטוריה 

רלס 'מ צ"אל.  רבים ומגוונים"ליברטי" אסוןהלקחים שיש ללמוד מ. םניטרליי או וכן גם גורמים ידידותיים, םברית

: רצח חבר"( Amicicide: The Problem of Friendly Fire in Modern War מעולה  הובמחקר, שרדר. ר

 בחובה כוללתה מודרנית מלוחש ,כאיבהדה המבמתעד את העו ,)"במלחמה מודרנית 'אש ידידותית'בעיית 

מכנה ב "צי ארה; )רצח חבר ("amicicide" את המילה אשרדר המצי 1".ידידותיתאש "בידות מחמת אגרימת 

 צדדי- ירי דו"ל הוא "הכינוי הרשמי בצה; "אש כוחותינו"מונח המילונאי העברי הוא ה ." על כחולולכח"זאת 

  .")ץ"דו(

ה רבות נא השתנתון של, 2%-כהוא  ימינו- בניכל הצבאות ב ידידותיתר נפגעי אש ושיע, לדברי שרדר

חמת במל .גבוה יותרבצבא צרפת היה שיעור זה  במלחמת העולם הראשונהכי  ,ייתכן. פה המודרניתובתק

 היה ארצות הברית בידי כוחות הרגושנבריטיים החיילים המספר  - נוראמחיר ת אש ידידותיגבתה , המפרץ

  .טעות בזיהוי מ האסוןנבע יםמקרחד מהאבכל .  בידי העיראקיםיםגורההלמספר אלה  טכמעזהה 

 על המעלן הראשי ניפה ה"ליברטי ".ה בפועליעיל אינה ד התקפת אווירגהגנה נאו הצגת דגל כאמצעי זיהוי 

ם י של המטוסהראשוןצליפה השמד ביעף ו הדגלה. ) מטריםX 2.44 1.52( רגל X 8 5שממדיו ב "דגל ארה

הישראליות הטרפדות אבל  – על המעלן השמאלי" חג"ל גלף לפני התקפת הטרפדות בדח והוישראליםה

הסתערות על "( ”Assault on the “Libertyבספרו יימס אנס מספר 'ג 2. דופן ימין שלהמצדלאוניה התקרבו 

 אחרוןחשיבות הנפת הדגל החדש ההאוניה את  אתת אוזניהדגיש בהוא יום התקיפה כי בבוקר , )"'ליברטי'

ל היה פרוש גאם הדשאלה הת הו רבנהנדו מאז התקרית 3. באזור מסוכןפעלה "ליברטי"מפני ש, אוניהבשנותר 

ברור כי  ו,שיה פרודגל ההש, טוענים "ליברטי"אנשי צוות רבים מ. האווירה מפי בזמן התקתלוי ברפיוןאו 

  :ציין) 10פרק , 36ראו הערה  ( אבל מרווין נוביקי.המטוסים התוקפים יכלו לראותו ולזהותוש

 

ם בנתיב הסכנה הל איכשהו להגן עליויכ כאילו ני מדגיש את הנפת הדגל האמריק"ליברטי"צוות , פהקיבשחזור הת

מספר לפי  או אפילו , דגלפי רק לסשי לזהות אוניה ממטווהצוות לא העריך דיו את הק). 152' אנס עבספר של  ורא(

תיכון  היםרבות מעל אוניות ב" כות ואיטיותנמו"טיסות סיור בסיוני י נסמךעל . "ליברטי"צג על ו שהGTR-5 -חרטום 

כן המבנה נמצא כמעט מעל אלא אם , כמעט בלתי אפשרי לזהות את המטרה, VQ-2בטייסת אטלנטי ינוס היאוקוב

 ,ורא.  זיהוימאפשריםים לא ומאפילו תצל. בגובה נמוך  במטוס מקפץביותרעוצמה לא יעילות -תומשקפות רב. האוניה

 זהות עלרור יבלמדת בלא מעל - ממבט החדה התמונה . של ספרו של אנס146מוד עבה ינו את תמונת הא,למשל

?ק כי זאת אוניה ידידותיתיחות התוקפים הישראלים להסוכלו הכי, אם כן, כיצד. תהאוניה האמריקני
4

  

  

 "בעוז מתנופףה.... נס עטור הכוכבים"ראוי להשוותו ל, "ליברטי" דגל ממדיה טובה יותר של ש תחולצורך

ממדי .  בין בריטניה וארצות הברית1812ת מ מלחבמהלך, 1814 בספטמבר 12-ב, האמריקניהמנון הכמילות 

כל פס היה רוחב . טרים מX 13 9, אמיסטד מעל מצודת מקהנרי במרילנד' ורג'ור ג'י מייגשהונף על יד, זה דגל

ר " מ117מעל מצודת מקהנרי היה הונף שהנס שטח  ואילו, ר" מ4- היה קרוב ל"ליברטי"דגל שטח . מ"ס 60-כ

 רתום ים לאומייימונפים על בתים פרטיים בחגהשדמה לדגלים , "ליברטי" מזה של דגל 31 למעלה מפי -

ע משני ב נצ"GTR- 5" הגוף ןסימו. ותיות רכב אמריקניוסוכנהמתנוססים תדיר מעל מגרשי מאשר לדגלי הענק 

 -  ותוהאותי,  מטר3- היה כ5פרה יהסגובה . הצללה בשחורם  באותיות ומספרים לבנים ע"ליברטי"צדי חרטום 

, בנוסף . אליהתקרבםבהסים ייעל ידי הטה האונייהוי זם אלה ליפרטדי ב י כאומריםי צוות רבים שאנ.  מזהחצי
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 ומכאן,  בעלילדיתוהיתה ייח, ם שלהיעל מערכי האנטנות השונ, ניהוהאתצורת  כי ,טועניםם יאנשי צוות רב

  . היו צריכים לזהותהטרפדותוגם ההמטוסים התוקפים ש

,  הטיעון המרכזי.תן מחדשו רב כי ישקלו אויאין סיכעד ש שנה 30- ה ממעלל אלה זה דבקים בעמדותרבם 

 לק עלו אין חוכי, בהיר  היה יום,1967 ביוני 8וא כי ה ," סומנה ברורות'ליברטי'שטיעון ה"לרוב מכונה ה

, תית ממשו עליה אבל אינה משמעחולקאין שבדה ו גם זאת ע- . נמצאה במים בינלאומיים"ליברטי"שה העובד

 5שממדיו ב "י דגל ארהזפה על המעלן המרכישהנוכי סומנה ברורות בכך ; יה מהמלחמהי בטווח ראהשכן הית

X 8 כי המטוסים ,ןטענ ךכולפי, "ליברטי"הדגל נראה לעיני צוות . התקפהה בשעת במלואופרוש  רגל 

  .לזהותווריכים לראותו צ היו הישראליים

על פי חישובים מתמטיים ? ל טייס תוקף לראות דגלוכי מאיזה מרחק :איל הו הראשונה שיש לשאהשאלה

 X 5ב בגודל "אדום של דגל ארה- פסי לבן מטר 403ממרחק ניתן לזהות בתנאי תאורה טובים  ,של חדות ראיה

 שס יילטי.  מטר בשנייה257 עובר , קשר500במהירות של , מטוס 5.ם המתקרביםילמטוסהפרוש בניצב  רגל 8

 3 עד 2תוך את ירי תותחיו קף ומטוס תיסיים , במהירות זוביעף צליפה .  ולזהותודגלהבחין ב שניות ל2-כ

ת את דגל ו מכדי לראות או לזהב מרחק ר-   מטר760- כיגיע לטווח של מטרה לפני ש אל מעל למםוניות ויתרש

  ."ליברטי"

בזמן לראות ס יטייכול ,  אם כן,מה . מטר403- מיותר   שלממרחק לראות את הדגל אפשרהיה שאבל נניח 

 היה, ל לאורך האוניהימקבפרוש ב,  כלומר–רגיל כתנפנף ברוח ה ושואם הדגל היה פר? מעוף ישר לכיוון אוניה

 זה  ספרו של מחברת מסקנ.זיהוייקשה בעליל על ש צבמ, את שולי הדגלרק אה והחרטום רן  מףקתוהטייס 

על המעלן ולא ברפיון תלוי היה  אלא פףלא התנו "ליברטי"דגל , הפ בשעת התקי ששררו הרוחבתנאישהיא 

 Hנספח. וחלקב או  במלואומתנופף הסתכלו על הדגל וראוהוש ,זוכרים "ליברטי"כמה מאנשי צוות . סייע בזיהוי

 Z1100 )1300-מציג תצפיות רוח עד ל, 1967י נ ביו8-ל" האוניהר של ווי מזג איתגיליון תצפ",  של אנסוספרב 

 חישובי חלוק עללשר אפ . שקטםהמסמך מראה רוחות קלות וי. פה מן האוויריכשעה לפי התק, )זמן מקומי

 תנאי מזג ציון דם כך אינו תורם דבר מלבומשוכי הדוח מסתיים שעה לפני ההתקפה ,  צורךכךאין באבל , אנס

של מהירות האיטית ה הנוחים וםהתנאיייתכן ש"ש ,קבעה 1967ועדת החקירה של הצי ביוני . האוויר בבוקר

 התקבל: " ביוני14- אדמירל מקקיין את שר הצי בדכן יע ,במסר נפרד." אמריקניהדגל ההקשו על זיהוי האוניה 

 הצפתנ כאשר , לפני הצהריים'ליברטי' של ) קשר5 (תאיטיורגוע ומהירות שטוח ] ים[ מצב... : 'ליברטי'מ

 6." על ידי טייסיםהראי י'טישהדגל 'כדי שקה יייצרה רוח יחסית לא מספש ייתכן ,ראשונהב
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 -  1412-  כמסתבר מההקלטה ב- דיווח לבקרה , "ליברטי"קף את המבנה השני שת, "רויאל"מוביל מבנה 

פרט זה צוין שוב בדוח תחקיר הטיסה של מוביל . על האוניה) שהם לא ראו דגל, למעשה(שלא היה כל דגל 

כי לא היו לה הסימנים , ראיתי בוודאות שזו אינה אוניה שלנו: " ביוני8- ב1500- שנמסר ב, "כורסה"מבנה 

  ."חיפשנו דגל ולא מצאנו.. .לזיהוי הקבועים
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כאשר הוא ביצע . "הכורס" היא סרט מצלמת הירי של מוביל מבנה 1400-  ביותר למצב הדגל בטובה הההראי

כמה פריימים אשר ,  בחינה של הסרטים. הים והרוחמת הירי הקליטה את תנאילמצ, י התקיפה שלופאת יע

 שעליו ,לן הראשימעבאזור התמר הי" ליברטי" עלה קהדלישל  הענק כי עמוד העשן למדתמ, מוצגיםשלהם 

כפי שהסיקה ועדת , ישר למטהשתפל אזי הדגל ה, למעלה אם העשן עלה ישר. ישר למעלה, הונף הדגל

  .ב"החקירה של צי ארה

" ליברטי"ם על י צילומבמהלך התקיפות בוצעואבל ,  ועדת החקירהתסרט מצלמת הירי לא היה זמין לבדיק

 את המטוסים התוקפים וגם מראותת והתמונ.  הרשמייעוד בתוכללנ והלוועדלה היו זמינות תמונות א. עצמה

אנכית מתמר עשן : למת היריצ קובעים מה שמראה סרט מ,כשלעצמם,  אלה צילומים7.את הטרפדות התוקפות

  8.כמעט לא היתה רוח יחסיתכלומר ש, למעלה מהאוניה

לראות את הדגל לשנייה  ו מספיק כדיב והטייסים קר,יםנוחיו תנאי האור והרוח הש,  הדיוןךרולצ, נניחאם 

אדומים אופקיים המורכב מפסים , ב"אמריקנים מכירים את דגל ארה? בכך לזיהויהיה האם די ; או שתיים

כמו גם ( כחול קנטוןגם לדגל ליבריה יש פסים אופקיים אדומים ולבנים ו.  כוכבים זרוע כחולקנטוןעם  ,םיבנול

רבות אוניות  על פני הימים פליגוה, 20-  של המאה הנה האחרותחצימבכל רגע נתון ב, אין ספק). לדגל מלזיה

. רשום אוניות בליבריהל הנפוץ הנוהג וזאת בשל, ב"דגלי ארהאוניות שהניפו  מאשר בריהניפו דגלי לייותר שה

ר לא ראו לעתים קרובות טייסי חיל האווי. 1963אף אונית מלחמה אמריקנית לא ביקרה בישראל מאז נובמבר 

 דגל יםהזממרבית הישראלים קרוב לוודאי שאם כי , חוףת הקרבבית מלחמה יב מתנוסס על אונ"את דגל ארה

מאשר ה ירביות נושאות דגל לינאו בנמלי ישראל הרבה יותר עגנו, 1967- ו1948בין  ,עם זאת. אמריקני בקלות

  .ב"ארהדגל נושאות 

 כי דגל אינו אמצעי אמין לזיהוי ,יםניצימעד הבינלאומי של הצלב האדום והודיני המלחמה של , ועוד תזא

הונאה " כ זר לאוניות מלחמה להניף דגליםמה הימית מתירח הלונידי שכן 9, של אוניית מלחמהםלאוה

  10".מלחמתית

, 1779 בספטמבר 23-בשהתנהל ,  הצי האמריקניבתולדותרסמים ביותר פוהמ ייםמבאחד הקרבות הי

טית ילצד האוניה הבר, ניפה דגל בריטישה, "בונהום רישאר" ,הפריגטה שלואת  סנו'ון פול ג'טן גקפהשיט 

הניף , בטווח קצר להיכנס לפעולה שרצה, ונס' פול ג'?יה זונאיזו או': פירסון קרא] הקברניט הבריטי[ "."סרפיס"

ס הוריד את הדגל הבריטי נו' ג'.או שאצטרך לירות בך, ענה מייד', קראה שוב] 'סרפיס'... [בריטניהאת דגל 

ת את מטח הצד וונתן את ההוראה ליר, אדומים וכחולים, יםנ גדול עם פסים לבני אמריקנס להניף הורה ,שלו

  11."הימני שלו

דגל  ," שפייףגר" הגרמנית המערכה זוטאמפקד אונית , טן הנס לנגדורףיקפהניף ה ילם השניובמלחמת הע

  .קיפותיותי  לפנוצרפת כשהתקרב למטרות של

שימו לב כי העשן . 1967 ביוני 8- בערך ב1400-ב" ליברטי"הראשון במשך תקיפת ' ירי של המיראז סרט מצלמת

 )"כורסה"צילומי מוביל מבנה  (הדגל היה תלוי ברפיון ישר למטה במשך התקיפה מן האוויר; מיתמר ישר למעלה
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 כגרמני ולא יזהו אותבמבט חרטום מסיק נכון כי , הוא שט היישר אל קורבנותיו. לנגדורף טכניקה חדשהנקט עכשיו 

. ברגע האחרון בדגל צלב הקרסוהחליף אותו, לפעמים הוא הניף את דגל צרפת.  לצרפתיו אותיחשבווקרוב לוודאי 
12

  

ת ששוב הונף דגל שלו. שלושה שבועותזה למעלה מ הראשון ושריגלמצפה ,  רץ לעמדות קרב"גרף שפיי"צוות 

.טענונ ' אינץ5.9- היותותח, הצרפתיהצבעים 
13  

  

  .מוחלט מעשי או לא נחשבמה באמצעות דגלה ח אונית מלי כי בחוגים צבאיים מקצועיים זיהו, אם כן,מובן

ית י אונרהבריטים אחרדפו  1941במאי .  ממושב המטוסהלזיהוי על פני המים לא עוזר רבות הדל אוניוג

. "רקמסיב"י ור מאחים כמה מיילנמצאה "שפילד"ם "אה הבריטיתהסיירת . "ביסמרק" הגרמנית מערכהה

הם צללו .  הטורפדו שלה מדגם סורדפישיה את מפציצהזניק "ארק רויאל" ם"אההבריטית המטוסים נושאת 

ת מזה של יישמ שהדחי שלה קצת מתחת לחאוניה, "שפילד" דדרך העננים ושיגרו את הטורפדות שלהם נג

 יטייסי הצ. והם התפוצצו עם נחיתתם במים, מרעומי הטורפדות היו פגומים, "שפילד"של  ה למזל14."ביסמרק"

שאורך ד ובע,  טון42,000-  עם דחי של כ, מטר240- כהיה  "רקמסיב" ךאורהתחשבו בכך שהמלכותי לא 

חמישית כ -  טון בלבד9,000עם דחי של ) "ביסמרק"זה של  אחוזים מ73- פחות מ(מטר  180היה  "שפילד"

והדחי )  אחוז60- כ ("ליברטי" לש מטר 140 מטר לעומת 84  היה"קוציר- אל"אורכה של . 15."ביסמרק"משל 

ה שק, יחסותיללא נקודת הת, האוויר מ16."ליברטי"של  טון 10,680  של מדחיעפחות מרב , ן טו2,641שלה 

. או אורך ודחי של אוניה, מאוד לאמוד גובה או מרחק

, ה לא יכול להיות בטוח אם אוניה קטנה וקרובה אליופצו

 להשוות את , זאתל בכ,ןמעניי. או גדולה ורחוקה יותר

רן ו לכל אחת היה ת- "אל קוציר"ו" ליברטי"ות יללצ

. מבנה עילי במרכז וארובה אחת, רתורן מאחו ומלפנים

על נקלה עות  לטשטייס נלהב היה יכול , הסיקCIAדוח 

ליות למעניין עוד יותר להשוות את צ. יםן השתיבזיהוי בי

 היו שני תרנים של מוט "ביסמרק" ל."שפילד" ו"ביסמרק"

 .רגל- ו שני תרני תלתי ה"שפילד"בעוד של, יחיד

 היתה ארובה אחת בהשוואה לשתיים "ביסמרק"ל

  . "שפילד"ב

 הטרפדות מעולם לא ראו צוותיהטייסים הישראלים ו

, "ביסמרק",  על מטרתםביסודיות תודרכו "ארק רויאל" שטייסי דבעו, "אל קוציר"או את  "ליברטי"ם לכן את קוד

  . זה שבועות"שפילד"ית יושטו בלוו

 מספר הארובות, מספר התרנים, נו לדווח על תנועת אוניות לפי תצורת החרטוםמב או"צי ארההטייסים של 

  קצין. לפי שם או אפילו לפי סוגהזהות אוניללעתים רחוקת ציפו מהם . אור המבנה העילייומיקום ות, מיקומןו

 דבורים גדולים - גים של ספינותוסי שנ" היו חיל הים כי ל, זה ספררויר הישראלי אמר למחבושל חיל הא

ים של סירות ג סוגים של ספינות טילים גדולות מדגם סער ושני סו6היו לחיל הים , למעשה". םיודבורים קטנ

  .חיל האוויר לא אומן היטב בזיהוי אוניות בים ברגילטייס .  קטנות מדגם דבורסיור

 אישי הובמטוס, יט ריקיה מצבא הודו' אינדאר גגנרל, ם" כוח החירום של האודמפקטס , 1967 ביוני 4- ב

 , שחלף על פני פורט סעיד כי כ,ריקיה זוכר. שימקהיר לאל ער

  

הם רק כמה מייל מעבר ! צי שישי"ואמר , ת ביםוהורה על כמה אוני ,יבא אל, שנראה נרגש ביותר, מפקד המטוס

  .ב המוצב באזור הים התיכון" לצי השישי של ארהכווןהוא הת." לפורט סעיד

ד שמפקד המטוס ובע, מבעד למשקפת היה כמה מיכליותכל שראיתי . אט-בה אטו גתוך איבוד, הקפות כמה ערכנו

צעק ... . נרגש ביותרהמשנהטייס היה שם , תי לקוקפיט לתצפית טובה יותרלקחו או. התעקש שראה נושאת מטוסים

ר סחומ ינדהמת... . של תעלת סואץיהצפונהקצה  שראית היו מכליות נפט שטות בכיוון כלאבל .. .."! צי שישי!צי שישי"

  בקנה מידה זהה"אל קוציר"ו" ליברטי"צלליות 
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ל בין נושאת ידב לה-  בחיל האוויר המצריראח  אוה זמן שכולם שרתו בז, קרוב לודאי- של המטוס לת צוות האווירויכ

". טון10,000-מעבר להיתה אף אחת מהן לא ש,  טון ובין מכליות50,000- קרוב לבתמטוסים 
17
   

  

דומה ליחס בין "  טון50,000"ל שמטוסים  טון לנושאות 10,000ת ו של גנרל ריקיה בין מכליות בנהההשווא

בת , "אמריקה"המטוסים נושאות דחי  ."שפילד" מזה של 5  היה מעל פי"ביסמרק"דחי . "שפילד" ו"ביסמרק"

 סמטומהמכליות נצפו .  טון10,000 בנות מדחי המכליות 6 פיה גדול הי,  טון59,098, "סרטוגה"ו,  טון61,174

   . לחצי מלחמהלאל" אט-גובה אטתוך איבוד , כמה הקפות "פנאי לבצעשהיה לו 

 למצוא מסתנני ונךרצ. רוצה למצוא אתה מוצא מה שאתה ,במלחמה ץולחמתח  כי בתנאי ,אומריםיש 

. אותהגם  תמצא ?בלמצוא אוניית אוירצונך ;  תמצא אותה? למצוא צוללת אויבךנורצ; מצא אותםת ?באוי

 מצאו אותם םה. "ינקים"א מסתננים וחיילי הדרום למצרצו , 1869 במאי 2- ב, האמריקניתים חבמלחמת האזר

]" אבן קיר[וול נסטו "- רסמים ביותר שלוומפהכשרים וום המצבא הדרום את אחד הגנרליאיבד , ה מכךאוכתוצ

 דומה במלחמת אירועב. ושות כשחזר מסיורנ ופצעו אותו אבהוא אוישחשבו שלו - לאחר שחייליותמש, קסון'ג

הוא הניח  .ורגהובאלוף מיקי מרכוס ,  מסתנן ערביציפה לראותש, זקיף ישראליירה  ,הישראלית העצמאות

- הצטרף ב, ט פוינטסבוגר האקדמיה הצבאית בוו, וסמרכ(. אמריקני הוא מסתנן אויבשהמתנדב ה, בטעות

  .) על ירושליםשנלחמואלים רופיקד על הכוחות היש להגנה 1948

תולדות אש : כחול על כחול( Blue on Blue: A History of Friendly Fire פרי ריגן בספרו'על פי ג

– במלחמת רוסיה1905-  בהיסטוריה הימית התרחשה ב'חבררצח 'בולטת ביותר של ה הדוגמה" ,)ידידותית

שרטון  שדגו ליד , טון100 יבנ ים בריטיניםרתומכמזיהה קבוצת סטבנסקי 'האדמירל הרוסי זינובי רוז כש",יפן

הצי הרוסי הירי הלא מדויק של תותחני  רק 18.םצי של סירות טורפדו יפניות ותקף אותכ, דוגר בים הצפוני

  . הטרגדיהצמצם את ממדי

 ,בריטית] חמושה- מוסווית כבלתי,אונית סוחר חמושה[ Q-אונית, "סימריק"חיפשה  1918 באוקטובר 15- ב

 מונף פויל רגבחינה בדה 'סימריק'. "J-6הטביעה את הצוללת הבריטית ,  במקום זאתאך, אחר צוללת גרמנית

." וטעו על ידי דגלים מזויפים בעבר הם כבר ההתברר כי. אליו האבל לא התייחס, מוט הדגל של הצוללתעל 

ים אוניות מ פע3צוללות בריטיות זיהו במלחמת העולם הראשונה כי , "כחול על כחול"במוסיף ומספר גן יר

כאשר , לות בריטיותל סיירות בריטיות ניסו לנגח צו3, לעומת זאת"ו 19,בריטיות כגרמניות וניסו לטרפד אותן

  20."הן צוללות גרמניותש וחשב

 2 יחידמפציץ גרמני הטביע  1940 בפברואר 22-ב.  אינו תופעה חדשהטייסיםשגוי של אוניה בידי זיהוי 

 1974-ב. וטבעה, נייםשנשברה ל,  פצצות2- נפגעה מ"לברכט מסה" 21.נספו  איש578 .משחתות גרמניות

שעבר להמשחתת האמריקנית היתה זו  – ליד קפריסיןים משחתת שלהם י טורקF-4סי פנטום ומטהטביעו 

  .)DD 445 ("רשפלט"

 , יעפי הפצצהם סיי22, בפיקוד דני שפירא,יםיר ישראלט מטוסי מיס4מבנה של כאשר  ,1956- בסיניבמבצע 

עד .  נזק קלו להגרמ ומיד את האוניהתקפו  הם 23. במפרץ אילתZ מצרית מדגם במשחתתהטייסים הבחינו 

שבה דה ו מעבר לנקנעהש "קריין"יטית ברהמשחתת ההיתה כביכול כי המשחתת המצרית  ,התבררמהרה 

, עגילה- באבוהתרחשמבצע סיני ב ר קרב הטנקים הגדול ביות24. לישראל כי היא תפעלהצי המלכותיהודיע 

 והסבה לה אבידות 37על פלוגת טנקים של חטיבה פתחה באש  7 של חטיבה 82פלוגת טנקים מגדוד שם 

   25.כבדות

  .ותיהןמלחמאחת מ בכל "חבר צחר"בכל אחת התנסו ארצות הברית וישראל 

ה מל הוא כוח לחי"צהמחקר שהראה כי נופץ על ידי כשלים מ החף ו"י מנוצחתל הבל'צה"המיתוס של 

חיל האוויר טור הפציץ  1967 ביוני 5- ב. ישראלים אכן טועיםה. צח ולא חף מכשליםומעולה אבל לא בלתי מנ

לפני ספורות חיל האוויר וצלף בכוחות ישראלים רק שעות הפציץ ,  ביוני8-ב. של טנקי שרמן בקרב על ירושלים

ם הודים " אוי כמה חייל,בטעות ,בסיניכוחות ישראלים הרגו  ,כמה ימים לפני כן. "ליברטי"פה על קההת

  .וברזילאים
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אישר את דוח ועדת החקירה של , ב באירופה"ל כוחות צי ארהש העליון דמפקה, ין הבןימקק. ון ס'אדמירל ג

 הוא. )12 פרק ורא" ( היתה למעשה משגה]'ליברטי'על [ההתקפה  ": הערהבתוספת אדמירל קיד ותבראשהצי 

 הפיפני תקחלשה בה נהגומכאן , מוגבל מאודזיהוי מאפשר  על ספינת שטחמ כי דגל מונף ,סיונו האישייידע מנ

משימה יצעה  ב כאשר,)SS 253 ("גאנל"פיקד מקקיין על הצוללת  לם השניהובמלחמת הע. אווירידידותית מה

פליג הין פקודה לימקקקיבל , תומכשהושלמה משי. חופי מרוקועבר  להאמריקני הפלישה צי לכוון את יתסוד

 ףצליהותקף ונ ו- הוא נהג כפי שהצטווה .  דגל אמריקני מואר בזרקורפתנהעל פני הים תוך ממאתר הפלישה 

   P.26-40על ידי מטוס וורהוק 

 14- ב.  לחץאינ האויב בתשלר ובר שבזיהוישה את הקושי י ממח,איבה יותר ומכעכשווית, נוספתדוגמה 

 של חיל F-15מטוסי הפילו ,  ראות בלתי מוגבלתובתנאילאור היום , ביום בהיר, בצפון עיראק, 1995באפריל 

. יםשישה דגלים אמריקניצבוע באורח בולט בכל אחד מהם ,  מסוקי בלקהוק אמריקניים2האוויר האמריקני 

יכולת כמעט א היתה ללמסוקים  .אדרנלין לא זרם. בזירה באותה עתלא התנהלה של ממש לחימה  שום

זהוי (ת " זעים במכשירדיצומ ום היימטוסה, יתר על כן. רות הקואליציה באזחוכו לעלא היוו איום הם ו, התקפית

 וציוד מעקב מ"עם מכ) AWACS(ת יאווירובקרה  ונמצאו תחת בקרת מטוס אתראה )IFF -  טורף-עמית

   .תריוהמתקדמים בן אלקטרוני מ

התרחש אירוע אש כוחותינו החמור ביותר בתולדות  ,מלחמת לבנון הראשונהב, 1982 ביוני 10- ב •

 943 של חטיבת שריון 572גדוד שיירה שהורכבה מ  של חיל האוויר תקפופנטום מטוסי .ל"צה

 . נפצעו108 ; חיילים42נהרגו  זו  בתקיפה.חשבוה לכוח סוריש, 931ל "ומגדוד נח

 מאש יהםאבדותל אמריקנייםטיות מאש כוחות יהאבדות הברהשתוו ,  המפרץבמלחמת, 1991- ב •

  .עיראקית

 4שהרגה ג " ק230של לייזר -חיל האוויר האמריקני פצצה מונחיתהטיל , ןבאפגניסט 2002- ב •

  . מהם8קנדים ופצעה 

 פט טילמן בידי אנשי יחידתו NFLמית כוכב ליגת הכדורגל הלאונהרג , תר באפגניסטןוחר יאומ •

  .הצבאית

שבוע כעבור  ו,ארצות הברית ביריות מטוס בריטי ו כוחותהפיל, ן של מלחמת עיראקוהראשם ובי •

  .ב " מטוס של צי ארהוהפיל

  בירתבטעות את השגרירות הסינית בבלגרדו מטוסים אמריקנים הפציצ 1999 במאי 7- ב •

 . בשוגגבוצעהצה צ לקבל את ההסבר כי ההפיניםהסמסרבים עד היום הזה ; היוגוסלבי

  

 יםעלול , או חוסר תשומת לב,פרט קטן ביותרהזנחות . מת לב לפרטיםותשחובה להקדיש , במבצעיים צבאיים

שני בו הרבה שגיאות קטנות ש נע"ליברטי" בפרשת.  אסוןלושלון ואפייכ, חוסר יעילות, שיבושיםלגרום 

 לעדכן ן התבונהמ.  לטרגדיהויכ שהולהאירועיםת רשר לנתק את שיכלה, תהא קרלאילו,  מהןת כל אח.הצדדים

  . ופרישתםיחידותל שות עתנוכוחות ידידותיים ב

לא נמצאה  אוניה אמריקנית שום כי ,ם" במועצת הביטחון של האוצהירארצות הברית הנציג  כי ,ראוי לזכור

הוטבעה  1943- ב. "ליברטי"טחונה של יבל הוסיפה דבר זאת לא צהרהה.  מייל מאזור הלחימה100 טווחב

 ספינות ידידותיות אין כי ,ודעותהשמפקדה הסתמך על  ,אמריקנית אמריקנית על ידי טרפדת ןאוניית מטע

ידי מטוסים בשהופצץ בלילה , ב"כוח אמפיבי של ארה, 1943 יה ביולי בעלות הברית לסיצילת בפליש27.באזור

 אנשי צוות אוויר 60 .הם מ23והפיל , יוטסו מעלשם י צנחננושאים אמריקניי ם מטוסילעפתח באש , גרמניים

 נשאל ,1990-1989 בשניםב בתל אביב "רות ארהישגרבהנספח הימי ,  תומס קרופם"אל . נהרגו צנחנים40- וכ

שבה  ,בקריירה הימית שלי היחידההפעם " : הוא השיב28. בטעותבוצעה" ליברטי"האם ההתקפה על תו דעל

וורדן . וייטנאם ליד )DLG 18 ("וורדן" המשחתתסיפון רתי על י כשש1972באפריל  16- ב היתה ,נפצעתי

  29." של חיל האוויר האמריקניF-4הותקפה על ידי מטוסי פנטום 

ת להתחולל כאשר כוחות ידידותיים לא והיא דוגמה קלאסית לתוצאות הנוראות שעלול" ליברטי"תקרית 

. טחון משימותיהםיאנשי מודיעין חרדים לב, באורח טיפוסי. עותיהםם מיודעים בתנוה כי חבריאמצליחים לווד
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ב "שגרירות ארהאת ה עדיילא הסוכנות לביטחון לאומי  כי ,הוכח. "צורך לדעת"טחון מבוסס על יהכלל הוא שב

 אזור תקרבב" ליברטי"על הפעולות המתוכננות של , כלשהו י ישראלגורם שלא לדבר על יידוע, בתל אביב

אילו עדכן . אמריקניותאוניות באזור ב הודיעה רשמית כי אין "ממשלת ארה,  כפי שצוין לעיל,ךהפל. הלחימה

NSAמתרחשתהתילא ה" ליברטי"קרוב לוודאי שתקרית , ילאורך חופי סינ" ליברטי"ל על מסע " צהת א  .  

  

  :אלקטרוני זה את המסר הבא בדואר  ספרמחיל האוויר שלח למחבר דני גרוסמן) ‘מיל(ל "סא

  

ר לא ב הסםשזהו מצב שבו שו ,לים שנהרגו בקרב מאש ידידותיתי עם משפחות שכולות של חימגעי מ,ידוע לי היטב

. דד עם זהומשפחות ושורדים למדו להתמ. וית מולדתו וחברנ לאבד יקיר שנפל בקרב על הגאדבר אחד הו. לספק יכול

ב "יון ארהיסננו בלבנון ונוסיי נ.עוהחלט ניתן למננסיבות שבב נפל ם להשלים עם המחשבה כי יקיריותרקשה הרבה 

שהו נתן את י עד שהם חשים כי מחרבים לא מוצאים מנו] של אש ידידותית[במלחמת המפרץ הראו כי הורים ושורדים 

גן על מנת לעזור לאלה המסוגלים לבסוף יאבל יש להצ, דות לא יספקו שורדים רביםב כי העותכןיי. הדין על אובדנם

          30".עם המציאות המכאיבה כל כךלהשלים 
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   השורדיםובנותת – 8 פרק

  
  

 םייהישראלחיל האוויר וחיל הים תקיפות ב

רובם ,  אמריקאים34  נהרגו"ליברטי"על 

 171- ו, הסוכנות לביטחון לאומיעובדי 

-ב" ליברטי"מפקד  1.מרביתם קשה, נפצעו

 אף 2.מקגונגל. ויליאם להיה  1967 ביוני 8

סירב לעזוב את , ירו האובתקיפתשנפצע 

 לפקד ך והמשייתול גשר אונימשמרתו ע

את ולנהל את בקרת הנזקים , עליה

אותו לילה . מקום התקרית מהתרחקותה

 יתוווט את אונינ ושכב על גבו על הסיפון

כוכבים למפגש עם שחר עם הבאמצעות 

. "מאסי" ו"וויסידי"המשחתות האמריקניות 

 מדלייתונסון העניק למקגונגל את 'הנשיא ג

 האמריקני הגבוה  העיטור הצבאי–הכבוד 

תוך  תעוזה למופתגבורה ו" על –ביותר 

  ."שות התפקידיסיכון חייו מעל ומעבר לדר

 ימים לאחר 5, 1967 ביוני 13- ב

פני למקגונגל בשבועה העיד , תהתקיפו

כי לאחר התקיפה ,  של הציהחקירהועדת 

, רפדות התקרבוטמהאוויר ובעת שה

שרות שהמטוסים היו אפהבנתי שיש "

  3." בשוגגבוצעהוהתקיפה ישראלים 

מ "מחבר ספר זה פגש בראשונה את אל

 ביוני 7-מקגונגל בוושינגטון הבירה ב

הוא סירב להתייחס בפומבי . 1991

מאז מסיבת העיתונאים " ליברטי"לתקרית 

ות יהמקצועעבר לציון מ, 1967שלו ביוני 

. היצוותו בהצלת האונהפגין והגבורה ש

ם "אללו ולי כ, התבררמחבר ספר זה ל

ִ  – משותף תחום עיסוקמקגונגל  לאחר  .סטי

 טייסשיון ימקגונגל רהוציא שפרש מהצי 

, אזרחי בהכנה לקריירה בתעופה אזרחית

 שכן נמצא שכושר ,אך הדבר לא ניתן לו

 תמערכת יחסים ידידותי 4.ראייתו נפגם

  .טלפוןשיחות בת ובו בתכתך אחר כנקשרה

 כי הנשיא ,התרשםם מקגונגל "אל

 הכבוד מדליית שכן ,ון פגע בו במתכווןונס'ג

שאותו  דבעו, בבסיס הציהוענקה לו שלו 

  

 את מדלית הכבוד אמריקה מתכבד להעניקב של "נשיא ארה

  ב"צי ארה, מקגונגל. מ ויליאם ל"לאל

  על שירות כמצוין להלן

. אס.אס.יו, ב"מקגונגל צי ארה. יליאם לו) ל"אז סא(מ "אל: ציון לשבח

 תוך סיכון חייו מעל למופת תעוזהעל גבורה ו, (AGTR-5) "ליברטי"

כשהפליגה במים בינלאומיים במזרח הים . שות התפקידיומעבר לדר

בלי אתראה על ידי " ליברטי"הותקפה , 1967 ביוני 8-9-התיכון ב

בידות רבות בקרב ב סילוניים וסירות טורפדו שהסבו ארמטוסי ק

למרות שנפצע קשות בזמן התקיפה . הצוות וגרמו לאוניה נזק ניכר

ר בעמדת הקרב שלו על שאמ מקגונגל נ"אל, ונה מהאווירשהרא

הכפיף , רה מלאה של חומרת פצעיוכהגשר שנפגע קשות ומתוך ה

בסרבו . ון ולהישרדות של האוניה שבפיקודוח שלו לביטואת רווחת

לפקד המשיך , קו ממשמרתוי להרחל שהיה עלובעקשנות לכל טיפול

הוא , למרות חשיפה מתמשכת לאש. ל אונייתובשלווה ובהתמדה ע

, שקח על בקרת ההצפה והאיפ, כיוון את הגנתה, תמרן את אונייתו

מ מקגונגל "אומץ ליבו היוצא מן הכלל של אל. ודאג לטיפול בנפגעים

רבים מהם , ושרדש" ליברטי" הצוות של אנשי את דרבןבתנאים אלה 

 על נזקי הקרב רהתגבלאמצים הירואיים בצע מל, פצועים קשה

למרות כאב ניכר  ,בעקבות התקיפה. למנוע את טביעת האוניהו

מ מקגונגל בעמדת הקרב שלו "נותר אל, וחולשה עקב אובדן דם

עם רק לאחר חבירה .  שעות17-והמשיך לפקד על אוניתו למעלה מ

 הסכיםו" ליברטי"ו מפיקוד אישי על רר עצמחב שי"משחתת של ארה

 טיפול רפואי חיוני עד ששוכנע לגם אז סירב לקב. להתפנות מהגשר

מ "מקצועיותו המעולה של אל. י הצוות הפצועים קשה טופלושאנכי 

ומנהיגותו הנועזת הצילו את , צה שלוירוח הלחימה האמ, מקגונגל

 את המסורות מות ומדגישותיפעולותיו מקי. חיי אדם רביםואונייתו 

  .ב" ביותר של צי ארהנעלותה

  ונסון  'לינדון ג) חתום(

  

  מ מקגונגל"הציון לשבח של מדליית הכבוד של אל
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לו מקגונגל  כתב ,מחבר ספר זהבעקבות מידע שסיפק לו .  כבוד בבית הלבןמדליות 12יא שהניום העניק 

  :1998 באוגוסט 20-מכתב ב

  

 ,עובדה מוטעית תיקנת .1968וני  בי11ונסון מיום 'ומי של הנשיא גית עותק של היומן החתודה רבה לך על ששל

 שלי בבסיס מדליהה את יכבוד בית הלבן באותו יום שקיבלתמדליות  12 שהנשיא העניק - שבה האמנתי זמן רב

  ....הצי

ת לי י נרא,"ל לסרב לחתום על כתב העיטורויככי אז  ,)ההענקה( מכבוד גרועונסון ל'לו רצה הנשיא גאי" כי הנחתך

  5.נית מאודהגיו

  

ים דללימו  בית הספר למוסמכיםכאשר

פרסם את בינלאומיים של אוניברסיטת מיאמי 

ו שלחנ, 1997- בעבודת הדוקטור של מחבר ספר 

 אחד ביקשהוא .  עותקים2 מקגונגל מ"לאל

למכון הובר באוניברסיטת ייעד לעצמו ואת השני 

  .סטנפורד

  במטרהשוחחנו על נסיעה משותפת לישראל

אבל , פו בתקיפותתתשלהיפגש עם ישראלים שה

מקגונגל מת מסרטן .  לא יצאה לפועלהנסיעה

הוא נקבר בהלוויה . 1999 במרס 3-אות ביר

צבאית מלאה בבית העלמין הלאומי בארלינגטון 

 "ניו יורק טיימס"ההספד ב. 1999 באפריל 9- ב

בהתכנסות שורדי  מדברים שהשמיעציטט 

  :1997-בוושינגטון הבירה ב" ליברטי"

  

כולו ב יעמידו לרשות אנשי צוות ליברטי והציבור האמריקני "שלת ארהמיע הזמן שמדינת ישראל ומב שהגשאני חו

 , להאמיןישנים רבות רצית . שנה30 הותקפה היום לפני "ליברטי"מדוע יבהירו העובדות על מה שהתרחש ואת 

, לעומת זאת. עות בזיהוי של טמובהק כי לא היה זה מקרה ,נראה לי.  טעות ותו לאה הית"ליברטי"פה על יתקהש

.ישראליים רביםמצד קצינים וחיילים הזנחה פושעת  רשלנות חמורה ושםו הי
6
   

  

הנוגעים המעטים המסמכים ן  כי הגיעה עת להסיר את הסיווג מ,מ מקגונגל"מחבר ספר זה מסכים עם אל

תמלילי הישראלי ר מחבר ספר זה מחיל האוויהשיג  2001בספטמבר  .יםחסוי שנותרו ,"ליברטי"לתקרית 

אוויר והטייסים במטוסים הבין בקרי בקשר הקלטות של שיחות 

הקלטות ה. 1967 ביוני 8- הוקלטו במפקדת חיל האוויר בש ,התוקפים

. ות התוקפים באשר לזיהוי המטרהח של הכוהבלבולות את בהירמ

ב תאשר את בקשת "של ארההסוכנות לביטחון לאומי ה שהגיעה השע

 ותשחרר את תמלילי , תקנת חופש המידעפי על מחבר ספר זה

ר "שבפיקוחו של ד NSAותרגומי ההקלטות שהוקלטו בידי צוות 

ו תבאו, ב"של צי ארה  EC-121 האתראה מדגםעל סיפון מטוסנוביקי 

 אמת אתעל מנת ל , חיל האוויר הישראלייחותזמן שהוקלטו ש

   .סיום ולהביא את העניין לידי ותקלטות הישראליהה

שהוצבו באוניה הם קבוצה  NSA עובדיו" ליברטי"וות י צשאנ

 יכמה משורד. רת של אנשים שחירפו נפשם בשירות ארצםדנה

ן שימו לב לפגיעות בדופ. 11/6/67, ל מקגונגל בתאו"סא
 )ב"צילום צי ארה (התא

 ם מקגונגל עונד את מדלית הכבוד"אל
 )ב"צילום צי ארה(
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רע למדי כשחברים .  שעברות החוויה הטראומטית והטרגיבעקבות טענות שונות מלאים וממורמרים" ליברטי"

  .נוכוחותיהם קורבנות של אש ר שאלבטח גרוע יותר כ. ם באש אויבילצוות נפגע

כמה . תחנות אחרות ברחבי הציללאוניות ו" ליברטי"של צוות הועברו אנשי ה,  ביוני8- בעקבות התקרית ב

לים רבים יחיכ, גם הם. ב" לארהננקט כלפיהם בשובם שיחסרובם התאכזבו מה. ב"צי ארהפרשו ממהם 

,  על קודמיהםופתשומת לב חמה ואוהדת שהורעלנצחת ומקבלת הפנים זכו ל לא ,וייטנאםבתקופת מלחמת 

האווירה הציבורית הכללית באמריקה נגד פנתה  1967ביוני . עם שובם הביתה, הי מלחמת העולם השנילוחמי

דומה התייחסות נתקלו בארצם ב" ליברטי"וותיקי , וייטנאםוב סביב העימות תהנוקבל רקע המחלוקת  ע,הצבא

אבל לא היה , נת או הוגהה נאותת לא היאת זה לקויהתייחסות. אםטנייוו לנשק החוזרים מלזו שחוו חבריהם

לרבות מי שלקו , "ליברטי"תיקי ו כמה מו,אף על פי כן. "ליברטי"מעורבותם בתקרית כלשהו עם  קשר הל

  . כחלק מהאירוע הטרגי עצמובהםראו את הטיפול , תסמונת דחק פוסט טראומטיתב

 בוושינגטון 1982 ביוני 5-6-היתה ב נהו הראשהתכנסותה LVA(.7( "אגודת ותיקי ליברטי" נוסדה 1981- ב

גודה אפעולות המ וכמה ,"ליברטי"בשלא שירתו ,  האגודהמייסדימתיים של כמה יהמניעים האמ שאף. הבירה

תסמונת  פגועיבעיקר לו,  האסון לשורדימצוינת נעשתה לקבוצת תמיכה אין ספק כי האגודה, מעוררים פקפוקים

מספר יוני ומפרסמת עלון מידע פעמים ה בשנמדי  לקיים מפגשים תשתדלהאגודה מ. דחק פוסט טראומטית

  .בשנה

 פרי האם התקיפה הישראלית היתה השאלבלרבות , חלוקים בנושאים רבים" ליברטי"אגודת ותיקי חברי 

אחד מקציני לה כתב , זמן קצר לאחר כינון האגודה. ב"תקיפה מכוונת של אוניית צי ארהבוצעה  אוטעות בזיהוי 

, למשל. תיותיירטענות שערוהעלאת קיצוני של העלון וכי תימנעו מה את האופי כי תרככואני מקווה  ":"טיליבר"

 בניגוד לרצונם ונחקרו ,]ריקו פורטוב[ ,הוחזקו בסן חואן" ליברטי"שאנשי  נותיכםעם לאשש את טתכיכולבהאם 

ם ומלבד לפני פרסהפרשה וח ת או טיו השתקה של העיתוניםרו זכ לאיל ?תחת השפעת סודיום פנטוטלשם 

שחפץ  'ליברטי'קצין  ":םוחתעל ה" ? אלהטענות לאשש וכלתוהאם .  או ביחס לחומר מסווג,ח הועדה"דו

  8."לום שמויבע

 השלים עם המחשבהקשה להם ל, נפצעים  וחבריהם לצוות נהרגים אונמצאים תחת אששים נכאשר א

ש דרוממשיכה ל" ליברטי"אגודת ותיקי . ות אובייקטיביילה הקושי שלא לדבר על , משגהנבע מ הכזאירוע שש

ב לא "ממשלת ארה, אין ספק.  חקירות5 נערכו מטעמו 1967שמאז מטעם הקונגרס על אף התקרית  תחקיר

 משימת גביאבל רק ל,  פרסמה הודעה שקריתהיאלמעשה .  לתקריתהתייחסותה בלגמרי גלויה התיה

, 1995 לא שוחרר מסיווג עד אוקטובר 1967דוח קליפורד מיולי . מול חופי סיני ביום שנפגעה" ליברטי"

זה הרקע לטענות . 1976עד ,  שנים9- נותר חסוי למעלה מ 1967ב מיוני "ופרוטוקול ועדת החקירה של צי ארה

   .כמה מחברי האגודהשחוזרים ומשמיעים  !"טיוח"

כפי שצוין .  סביב אונייתםים רביםסבמטו" ליברטי"צוות צפה , ה מהאווירפ לפני התקיעוד, ביום התקרית

על ידי טיסת סיור הבוקר " ליברטי"האוניה נצפתה וזוהתה בוודאות כוכי , הם ישראלייםכי הם הניחו  ,לעיל

 אפשר לטעון כי לא כל המטוסים, נהלה מלחמה רבתי באזורהתשמאחר  ,עם זאת. השגרתית של חיל האוויר

עריש נצפתה ואף דווחה - מול אל" אוניה"נוכחות , בנוסף. "יליברט"תמקדו בה, יםרישראליים ואח, שנצפו

  9.לא גילה" ליברטי"שאותם צוות , טוס-ימגביהאחרים על ידי מטוסים   האווירט חיל"שללמ

מפיק של חברת הטלוויזיה עוררה התעניינותו של " ליברטי"את התיאוריה שהישראלים תקפו במתכוון 

פי כמה גבה עדויות מבא בעקבות זאת לארצות הברית ו מפיק זה .כעשרים שנה לאחר מעשה "תמז" הבריטית

יין סובלים דכי כמה מהשורדים עהוא התרשם , לדבריו. 1986- ו1985- שהה זמן רב בצתם ישבמח ,אנשי צוות

 Liberty,  בעלונם1996- עצמם אישרו ב" ליברטי"ותיקי עובדה שו 10,תמתסמונת דחק פוסט טראומטי

News,11 הקורבנות  החמורה שחוו הטראומה , אין ספק12."תסמונת דחק פוסט טראומטית" במאמר שכותרתו

  לנתח את התקריתםזק את יכולת בכך לחאבל אין ,ושטרם חלפ מובנים משקעיםבנפשם ירה ותה

  .באובייקטיביות

אוניה אמריקנית ולא ה מתוך ידיעה שבוצעושהתקיפות הישראליות , "ליברטי"טענה שמעלים כמה מוותיקי ל

  שהןיםסבור אימצו מספר האשמות והטוענים כך" ליברטי" ותיקי. וכין בעובדותמ אין תי,וי מוטעהה זיעקב

. עד היוםמהם לא השתחררו ממנה רבים . 1967 ביוני 8-חוויה נוראה בחוו " ליברטי"כל שורדי . אמינות
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, אסונםגורם כ בעיניהם נחווהמה ש לגבי םאובססיבייגם הם נעשו ,  כוחותינוכקורבנות רבים אחרים של אש 

. רסים משלהםינט שליבו את הלהבות על מנת לקדם א,יםמתמי-  אך לאקנאיםעלי ברית ובתוך כך אף חברו לב

  .יש מקום לפקפקהאובייקטיביות שלהם אך במידת , ראויים להערכה רבה" ליברטי"שורדי תקרית 

הוא היה שלישי בשרשרת  .סרן בדרגת" ליברטי" קצין המכונה של 1967 ביוני 8- בגולדן היה ' ורג'ן ג"רס

לפני הוא העיד . מקומות אתפס , "ליברטי"סגן מפקד , יפ ארמסטרונגלפי ן" רסשנהרגומיד לאחר , הפיקוד

ן "רס.  של ועדת החקירה15שהתקבל כמוצג , "ליברטי"המכונות של חדר ועדת החקירה והיה חתום על יומן 

כל עת " ליברטי"את חדר המכונות של המשיכו לתפעל , ברוקס .י'גרד 'ריצ,  המכונה הבכיר שלול"ורסגולדן 

   .התקרית

 בחדר השחוו האירועים מן פרטים רבים  היטבכרוז, "ליברטי" הנשיא הקודם של אגודת ותיקי ,לדןון ג"רס

 The "תמז"ערוץ הטלוויזיה  התוכנית התיעודית של תבהפקלימים היה פעיל ו, 1967 ביוני 8- המכונות ב

Attack on the “Liberty” ) " ידע על הצד מה שכל ש, הוא אמראבל ). 14ראה פרק  ()"'ליברטי'ההתקפה על

  13. שמע מאחריםבתקריתהישראלי 

. היתה בחדר המכונות עמדת הקרב שלו. "ליברטי"ברוקס היה רב הסמל הבכיר ב. י'רד ג'ל מכונה ריצ"רס

 גולדן סרןר עם שאשם נו,  לחדר המכונותמיהר,  מהאווירהתקיפהעמדות קרב בתחילת ה לאזעקהכשהושמעה 

נטתה  'ליברטי': " את שהתרחש כאשר פגע הטורפדוהיטבזוכר הוא . האוויר ומהיםמעד שהסתיימו התקיפות 

ל "רס . השמן במכלי השמןתזוזתמהסיכוך הופעלו כתוצאה שמן  ואתראות , מעלות9  שלבזווית  על צידהמיד

 בהילותל ברוקס זוכר כי העביר ב"רס. מןש מכלי התוך ללים הרזרביים אמהמכ שמןמיד לשאוב החל ברוקס 

 מערכות ההינעהיו , מספיקשמן ללא כי  עשה זאת בחיפזון, רכוכפי שז, את השמן מהמכלים הרזרביים

 יציבה, רגילה תנוחה מ,היל ברוקס הדגיש כי תנועת האונ"רס. תוך שניותנהרסות ועל המידה מתחממות יתר 

ים להמשיך לפעול והיתה עמיידית אפשרה למנוה תופעול 14. עיןכהרףחשה ר מעלות הת9 לנטיה ש ל,ומאוזנת

המקצועית  פעולתו. ה אותהלו של דבר הציפבסועובדה אשר  ,המשיך בתנועהיכולת האוניה לבעיקרי הגורם ה

 פעולהב נפגעיםל המוענק ,לב ארגמןעיטור הוא קיבל גם .  בכוכב הכסףוס זיכתה אותקל ברו"המיידית של רס

  .צבאית

היו במלתחה של מחלקת הסיפון האחורי ימאי תומס אנתוני קווינטרו ורדס 'סטיבן ריצ) ש"טר(ימאי 

 TRSSCOMMשל מערכת  וחשב שאנטנת הצלחת חזקרדס שמע רעש 'ימאי ריצ. ריפה מהאוויכשהחלה התק

ותוך כך , 04ר העליון בסיפון הוא רץ לעמדת הקרב שלו על הגש, עמדות קרבלעקה זאז הושמעה האו ,נפלה

, כשפגע הטורפדושל האוניה  קלה  התרוממותהוא זוכר. מטוסים אך לא ראה אותםההוא שמע את 

  15. מעלות9של בזווית  הצידה גלגול איטי יובעקבותיה התייצבות חזרה במים ואז

 כיצד חישים היטבממ –  מעלות9האוניה לנטייה של התגלגלות  -כרונות השונים של אותו אירוע ישני הז

 שחייב ,חירוםהל ברוקס הושפעה ממצב " של רסהתרשמותו . מהמציאותיות שונהלהההתרשמות עשויה 

כאשר ,  כך.נועמָ לָ ס לא היתה קשורה לאסון הצפוי דר'של ימאי ריצואילו התרשמותו , פתרון מהיר ככל האפשר

היא הפרספקטיבה של המתבונן ולא ם במרבית המקרי כךהסיבה ל, עירוא אותומשונות התרשמויות  קיימות

  . כנותחוסר

 Assault on the “Liberty”: The הספר את ,"ליברטי"שהיה קצין ב, וניור'גאנס . יימס מ' פרסם ג1979- ב

True Story of the Israeli Attack on an American Intelligence Ship )" הסיפור : 'ליברטי'הסתערות על

נפצע קשה ברגלו בדקות , שלו לפי עדותו, אנס 16.)"תית על אוניית ביון אמריקניל התקיפה הישראלעתי יהאמ

 על המשך התקיפה ו ידיעותי17.יא ונלקח אל מתחת לסיפון לטיפול רפותפת האוויר הישראליקיהראשונות של ת

  .עצמו הואשראה ולא על מה ,  מבוססות על מה ששמע או נאמר לואחריהפה הימית קימהאוויר והת

ואחר , "אמריקה"נושאת המטוסים במרפאה בסרן אנס וחבריו הפצועים במיטות  אושפזוכאשר , 1967ביוני 

 היו ותהתקיפות הישראליש עד מהרה וכמה מהם הסיק. החלו לעכל את אירועי הימים האחרוניםהם ,  בחוףכך

 את ייחס ,"'רטיליב'הסתערות על "רו בספ,  שנים אחר כךהעשר-שתים. בוצעת בקפידהש מזימה מתוכננת פרי

 שגריר ישראל באיטליה רצה - סגן מפקד בית החולים הביא לי מסר ממשרד החוץ: "זדעותיו לאותם ימי אשפו

 ן מראשנמתוכ,  היתה רצח במתכווןשהתקיפההייתי בטוח , בכל אופן ....?האם אסכים לראותו. לשוחח איתי

 או , ראשוןממקורללא גישה למידע נוסף , התוך שבוע לאחר ההתקפ,  כך18."לא, אמרתי. ...]הדגשה במקור[
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הסתערות על  "תב אתכו קצר אחר כך ערך מחקר. מסקנתו שלואת אנס  סיקהכבר , מחקר להסתמכות ע

  . תמידבדות אינן מדויקותו שהוא מציג כעקביעותה, להלןשאבל כפי שיראו הדוגמאות ,  "'ליברטי'

ונסון ידע שההתקפה הישראלית על ' כי הנשיא ג,ר במאמר מוסגאנסטוען  מהדורת הכריכה הקשהספרו בב

, ] באוניהNSAקצין קריפטולוגיה ביחידת [לדברי סרן בנט "( :ב"ה בידיעה שהיא אוניה של ארהת נעש"ליברטי"

סנטור ויליאם הודיע  1967- בנט אמר לי שב, השא זשל שתיקה בנום אחרי שני. אכן ידע] ונסון'הנשיא ג[הוא 

 כי הנשיא ידע , בנוכחות בנט,מקדונלד. יוויד לי אדמירל ד,בצעים של הצי המנגל ולראשמ מקגו"פולברייט לאל

  19.)"פוליטיות שהמידע יוסתר מסיבות הורה מכוונת והוא ה היתפהשההתק

  : בהערות השולייםביאנס מרח

  

 שנים 7כמעט בנט שתיקה של שבר  ,ה בבניין של הצי בוושינגטון הבירהנוך שקנה קפה ממכות, 1974 בינואר 21-ב

ונסון הורה על ' שג,סנטור פולברייט אמר לנו. ידעה זאת כל הזמן. הממשלה יודעת את האמת: "בנושא זה ואמר לי

וכשהיו עדים , פגישה בפנטגוןלמדי בקשר לבנט נותר שתקן אבל  ."שערוריהטיוח על מנת להגן על ישראל ולמנוע 

 .) להינזק מגילוי לב מופרזעלוליה עדיין בשירות פעיל והיה הוא ה(לפעמים שהיא בכלל טיוח הכחיש בה הוא יבסב

ת והורה לטייח נהנשיא ידע שההתקפה מכוו: אישר את מהות השיחה בפנטגוןחזר ו השנים הבאות הוא 4אבל במשך 

.אותה מסיבות פוליטיות
20

  

  

כתביו או ב. ונסון אמר'ן כי בנט אמר שפולברייט אמר שהנשיא גיאנס מצי. זאת עדות שמיעה משולשת

 כי אינו זוכר ,אדמירל מקדונלד אמר למחבר ספר זה. טענת אנסאישור לשמץ ונסון אין 'מסמכיו של הנשיא גב

 השמיע שהוא , סנטור פולברייט הכחיש בפני מחבר ספר זה21. הצהרה כזאתהשמיעסנטור פולברייט ש

ר ועדת " פולברייט היה יוסנטור.  מתקבלת על הדעתינהיר שהטענה אההוא הב, יתר על כן. אתזהצהרה כ

ות שר יששאף לה, פולברייטציפה , 1964-נשיא בהתמנה לונסון 'כשלינדון ג. 1958יחסי החוץ של הסנאט מאז 

, כתוצאה מכך. ה זאתשונסון לא ע'ג.  ימנה אותו לתפקיד זה,ונסון' לינדון ג,טאנס בלשעבר" חברו"ש, החוץ

שלא לדבר על שיתופי ,  הם אפילו לא דיברו זה עם זה1967-ב, וכפי שציין פולברייט, צטננהידידותם ה

  22.סודות

לאחר אחדות שנים , 1986-  שפורסמה ב,מהדורת הכריכה הרכה של ספרו של אנסב כי ,מעניין לציין

מחבר ספר זה . 5ם הערת שוליים ג שצוטט לעיל וט הטקס250מוד עב נשמטו, כה קשהיהוצאת המהדורה בכר

ל בנט "סא. טטה החסרה בספרו של אנסי על הצוביקש הבהרותב "צי ארה מריס בנטמו) ‘דימ(ל "ראיין את סא

הוריו ביקרו  ,במהלך ביקור בוושינגטון. היה חבר של אחד מאחיה של אמו של בנט  שסנטור פולברייט,סיפר

בעת . של בנט ללא הודעה מראש במשרדו של סנטור פולברייט על מנת לבקש כרטיסים לסיור בבית הלבן

אמרה  אמו של בנט .רי בנטוהרשמי עם -שוחח באופן לא וחדרוסנטור פולברייט במקרה מיצא , במשרד ששהו

אמר לא מעולם פולברייט ",  בוושינגטוןסיור אמועל פי זכרונו של בנט על . "ליברטי" על שירת שבנה ,לסנטור

אני גם . ם אנס ליד מכונת קפהאיני זוכר שיחה ע: "צייןומבנט מוסיף ." היה לו מידע על ההתקפהכי חד וחלק 

 במחיצתו של שהה כי מעולם לא קובע בנט - זאת ועוד  23." בפגישה עם אדמירל מקדונלדיהשתתפתשלא זוכר 

  .סנטור פולברייט

 פרייבט"ב "צי ארהאוניית אנס מדווח כי , למשל. בדות אינן מדויקותוגם הצהרות אחרות שאנס מציג כע

 4 בליל "ליברטי"פה על פני לח, יניה'וירג,  ממזרח הים התיכון לנורפולקיגההפלש, )T-AG 69 ("ולדז. חוזה פ

- ב"ליברטי" כי מיקום , מראה"ליברטי" יומן הסיפון של ת בחינ24.היום בו פרצה המלחמה, נייוב 5בוקר בביוני ו

. פ .חוזה"יומן הסיפון של . הימר במבואות סיצילו כל– N, 13-58.2 E 36-32.7 היה 1967 ביוני 5- ב0800

  בכיווןטינהאטלהאוקיינוס  כלומר במרכז – N, 52-15 W 36-34-בדיוק כבאותה שעה  מציג את מיקומה "ולדז

  .אנסדיווח  ציין מייל ממערב לנקודה ש3,000כמעט , ניו יורק

 מצפון "ליברטי"מתקרבים ל' מטוסי מיראז) 2לא  (3ראה כי  של אנס ו היא דיווחת נוספיתחשודוגמה מ

 Illustrated על פי 25." מתחת לכל כנףו רקטות גדולות שנרא18-המטוסים היו חמושים במלואם ב". מזרח

Guide to the Israeli Air Force) "המיראזמטוסי ,  מאת ביל גנסטון)"ר לחיל האוויר הישראליימאו מדריך' 

3CJהם בדרך כלל נשאו מכלי 26.אוויר אך מעולם לא נשאו רקטות-  טילי אוויר3 עד 2- של חיל האוויר חווטו ל 
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 5 היו רק 3CJ'  מיראזמטוסי לכל 27.אוויר בנקודת החיצוניות- הפנימיות וחימוש אווירהנשיאהת ודלק בנקוד

מטוסי לישראל היו , 1967-ב . כל אחד5-לא יכלו לשאת יותר מ, גם אם חווטו לרקטות, אם כן;  נשיאהנקודות

מאחר שהרקטות אוחסנו בתוך . לי דלקכתם במארזים שדמו למנשאו אוהם אבל , חווטו לרקטותשסילון אחרים 

  .לא היה אפשר לראותן מבחוץ, המארזים

התפרסם   שבו28,)"אמריקניים- יחסים ערביים"( American-Arab Affairs של 1985-86גיליון חורף 

 The USS “Liberty”: Discrepancies between :מסמךאת ה" תיעוד"כלל תחת הכותרת , המאמר של אנס

Israeli Inquiry and U.S. Navy Court of Inquiry, September 21, 1967) "סתירות ; "'ליברטי'אס .אס.יו

שהכין את , סלאנס. פ. קארל. )1967ספטמבר  21, ב" וועדת החקירה של צי ארהבין חקירה ישראלית

טי של משרד החוץ היועץ המשפ". יועץ המשפטי של משרד החוץה " בתור לא במדויקהוגדר שם, המסמך

אנס טען במאמר .  עורכי דן צעירים שעבדו תחתיו50- סלאנס היה אחד מכ; באותו זמן היה ליאונרד מיקר

רוסטאו ציין ,  בראיון עם מחבר ספר זה29.רוסטאו. ין ו' יוגץביל תת שר החוש כי המסמך הוכן ב,שהוזכר לעיל

 במשרד 2 מספראיש  לשהקוד , Uיה קוד המסמך המען של  והדגיש כי ה,כי מעולם לא ראה את המסמך

  .לא רוסטאוו, תת שר החוץ ניקולס קצנבאך, החוץ

דוח סלאנס לא מכיל מסקנה "סכים כי ה אבל ,עמדה הישראליתגבי הל" הרסני"אנס תיאר את המסמך כ

. 1993-ין אותו בינס וראאסל.  מחבר ספר זה התכתב עם קארל פ30."פה היתה מכוונתיכוללת האם התק

 ושמשרדי, היילברוןוהרצפלד , בינלאומי סלאנסהדין ה יכורעמשרד בעריכת דין בפאריס באז ס עסק סלאנ

כרון י לי זנותר"סלאנס שאישר , 1993 במרס 17-במכתב למחבר ספר זה מ. מוסקבה וניו יורק, פריס, בלונדון

דוח "ניח שעיין באבל ה ,ורדפלא שוחח עם קלארק קלישהוא זכר ."  הכנתומן או י התזכיר שלמןבלבד מועט 

  ".קליפורד

ב "צי ארה של ועדת החקירה,  הדוחות של קלארק קליפורדרק בוחן את העקביות שביןמסמך סלאנס 

טעות נבעה מכל שלושת המסמכים הסיקו שההתקפה . ן כלשההערותתוספת ללא , ישראליוהשופט החוקר ה

יש טוענים כי התזכיר שלך מוכיח  ":1993 מארס 29-מחבר ספר זה שאל את סלאנס בראיון ב. בזיהוי

סיון ילא נ, תת השר ביקש ממני ניתוח ":סלאנס ענה" ?האם זאת הפרשנות שלך. נתושההתקפה היתה מכו

ונסון על ידי 'דוח שהוכן בשביל הנשיא ג" כי ,אנס מציין, זאת ועוד."  אשמההטיל מסקנה כלשהי או להסיקל

, וח קליפורדדמחבר ספר זה איתר את  31."התיקים הממשלתייםן ק קליפורד נעלם מאז מרהיועץ לנשיא קלא

  .1995 אוקטובר 27- הדוח שוחרר ב.סיווג מואת שחרורודרש בעקביות , "סודי"שסווג 

 את לחשוףא שישראל ניסתה למנוע מארצות הברית וה, לגבי מניע התקיפהשל אנס הטיעון העיקרי 

 המאפיינות אתשרובן דומות לאלה , ריה זאת כמה חולשותיאותל. 1967 ביוני 9-תוכניתה לתוקף את סוריה ב

,  הפליגה לאזור הסיור שלה מול סיני"ליברטי"כש, ראשית. ) להלן9ראו פרק  (סמית. רד ק'הטיעונים של ריצ

 ההאזנה הבסיסי של ליברטי טווח.  מצריםירצועת עזה בידנשלטה , 1967 ביוני 5- לפני פרוץ הקרבות ב

זה הותיר את שטחי ישראל מעבר טווח האזנה מרבי ).  מייל25 עד 20- חק כרמ(השתרע רק עד לאופק 

'  בעאיור ורא. (רצועת עזהועד הוא חפף את כביש החוף מפורט סעיד במצרים , האדרב ."ליברטי"" אוזני"ל

 ההאזנה  מייל מנקודת60-כ, ל בתל אביב"צה מפקדת משודרודאי  סוריה בנושא ישראלי מסרכל ) .29

 60, תל אביבלתשדורות מ יכלה להאזין "ליברטי"אם במקרה . "ליברטי"של " ףואזור האיס"יותר של הצפונית ב

 היו בעיקר דוברי "ליברטי"ם בלשונאיה? תייצע את ההאזנה בזמן אמיבהו שמי:  השאלהתנותר, מצפון להמייל 

 מחיל לוקווד. ר ברייס פ"סמכולל , דוברי רוסית וערביתכמה  "ליברטי" על סיפון ועל, ספרד, ברוטה. רוסית

  32.]הדגשת המחבר[  דוברי עברית על סיפון האוניהשוםאבל לא היו , הנחתים

.  שמעה אותןפילואו א, שהו להאזין לתוכניות ישראליות לתקוף את סוריהכאי יכלה "ליברטי"שאבל נניח 

  שעברו בכבישים,ן סוריה לכיוו,טנקים מסיני צפונהישראל החלה להעביר ?  ביוני8-כה גדול בההיה זה סוד 

 CIA-תנועה זאת כבר נצפתה על ידי ראש תחנת ה. ב" ארהתגרירושמרחק כמה רחובות מ, דרך תל אביב

 בסדרת 34.מידע זה ליבקש , שר החוץ דין ראסק אישר למחבר ספר זה33.ושינגטון וודווחה לבתל אביב 

לשיחה  שר החוץ לשעבר אבא אבן נדרש ,)הולדת אומה, ישראל (Israel, A Nation Is Born יזיה שלוווהטל

המלחמה תסתיים מבלי ש ,הגיונילא  כיהוא רמז . פקיד אמריקני בכירטילפן אלי  ":באנדי' ורג' ממקגעם

  35." אותהשהתניעוו על שענישהסורים י
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 של לונדון "טיימס"סופקה ככל הנראה בידי , הסתרת התוכניות לתקיפת סוריה יתיתיאורשל  נוספת הזמה

 על השסיפר, כתבהה". מהלומה לסוריה עכשיו" היתהביום זה  ןעמוד הראשוהכותרת ב. 1997ביוני  8- ב

 "ליברטי" שלפנייום , 1967 ביוני 7-יום בתל אביב ב- ארלס דגלס' בידי צהנכתב, ההתקפה הצפויה על סוריה

 "טיימס" ב"לומהמהה" לא נהנה ביותר למקרא הכתבה עלנשיא ארצות הברית שן בכמו. הותקפה בידי ישראל

חד של הנשיא והנציג המי, ן אלוף אהרון יריב את הרי מקפרסון"ראש אמתידרך בשל כך  ש,ייתכן. של לונדון

 : ואמר"ליברטי" על ההתקפה כמה שעות לפני ,ברבור) וולי( וולוורת  בתל אביבב"בנוכחות שגריר ארה, ונסון'ג

עדיין אין פעולות קרקעיות  ":והוסיף" ,סוריה מכה לחית עהנהיה צורך לי ייתכן ש.עדיין נותרה הבעיה הסורית"

 ,"ליברטי"שעות לפני תקיפת  שכמה ,גיון בכךיה הה קשה להבין מ36.]ת המחברהדגש[ "למרבה הצער, בסוריה

 ו ויתקפ-  ב ולשגריר האמריקני על ההתקפה הצפויה על סוריה בבוקר הבא"הישראלים לנציג נשיא ארהיספרו 

  . על סוריההתקפההיוודע כי צפויה קצר אחר כך על מנת למנוע מארצות הברית ל זמן "ליברטי"את 

ת אהעיר לגבי תיאוריה ז, ארנסט קסטל) דאז(ל "סא, 1967בתל אביב ביוני ב "ארההנספח הימי בשגרירות 

הבה נניח כי הפיקוד הישראלי העליון כה חשש שארצות הברית ": הוא אמר. "תמז"בתוכנית התיעודית של 

ואז אמר , ד על מה שהיתה תוכנית ישראלית ברורה לכבוש את הגולן או תוכנית ישראלית אחרת כלשהיתלמ

אז בואו , כדאי שלא נעשה את זה או שניתן לזה לקרות, הידידה הגדולה שלנו, זה יעצבן את ארצות הברית"

) טעות במקור (וביע הטם שהישראלי,אני אומר לכל מי שחושבזה מה ש .נטביע את האוניה שלהם במקום זאת

  37."ו לדעת משהונ מאיתנועהאוניה כדי למ במתכוון את

  :באותה תוכנית הוא המשיך ואמר

  

 מאוניה של ארצות הברית שהיוותה איום על ר להיפט- אשר תהיהסיבה תהיה ה – יזומהנניח שזאת היתה תוכנית 

  את כל השריון המצרי בסינילכדהומצרי  דקות את כל חיל האוויר ה22שהשמידה בתוך  שאומה ,זאת אומרת. ישראל

, זה היה נעשה בפעולת הונאהדבר ואני חושב ש. שהיו עושים זאת לבטח, ב"יה של ארהנ החליטו להטביע אוו איל-

להטביע אוניה של הישראלים רצו באמת לו י א–מי עשה זאת לגבי זהותו של היו כל ראיות של ממש יכדי שלא , בלילה

  .ב"ארה

  

ההתקפה ש ,סיכםכל אחד מהדוחות  ":"ליברטי"ת יחקירות הרשמיות של תקרבהידרשו ל, פרו בסמודהאנס 

לכך  ראיות כלשהן ומצאנ שלא ,צולע סיכוםעל ידי  מסקנות תהסקמע נאו נמ, נערכה ככל הנראה בשוגג

 אלא סיבה של ממש להימנע מהטלת ,"תירוץ צולע" היעדר ראיות לא נחשב 38."ה היתה מכוונתתקיפשה

  .המאש

כך .  מפוקפקות למדייותואשמהכלי נשק עושה את בוב "בענייני צי ארה של אנס התמצאותוחוסר , זאת ועוד

 עם חימוש גרעיני F-4וסי פנטום ט מ2" :הפבתגובת הצי השישי לידיעות על ההתקהוא כותב בספרו בדונו 

 המריאו מיד אחר כך. רועמיםיים רבערים אחובמ,  למעלהירות ונסקו כמעט יש"מריקהא"זינקו מהמטולים של 

  39".רועשים כרעם, 'ליברטי' כיווןלביחד ה פנו מ הסילונים רבי העוצ4- ו,  הראשונים2-ה למפגש עם 2עוד 

-  בשהוצב על נושאת מטוסים F-4 פנטום  שום היא כי אמינות סיפורועובדה המערערת את אמינות סיפורו

 לשגר מטוסים רשאימפקד נושאת מטוסים לא ,  בנוסף. נשק גרעינייםישיאת כלנ או חווט לןהותקלא  1967

 מפקד ,ות בנסיבות מיוחדאו, אי הנש– חמושים בנשק גרעיני ללא הוראה מפורשת של הסמכות העליונה

הם חומשו בנשק גרעיני אותו שכלאחרים  ם או שמטוסים אמריקניניתנה ואין כל ראיות שהוראה כזאת - הזירה

עד שמתגבשת , עיקריות ומשניות,  פשוטותת עובדולגביות רבות כל כך עויבט הקוהספר של אנס ל. יום

סמכות על נה ואת קביעותיאפילו . של ממשמחקר תיעודי פרי של מאשר יותר  של דמיון רשהוא תוצמסקנה 

  ." שאין בלתהאמת"זכרונו אין לקבל כעל נסיונו העצמי ו

ישראלי - אנטיתו בכך שנקט קו ואמינבפגום לאנס המשיך , "ליברטי"ה על פמאז ההתקשחלפו בשנים 

 את וחקל,  את אדמתםונבג, ו כל העת את שכניהםתקפא וללא היו אויבים ל", הוא הכריז" ,לישראל. "קשהונ

חת מדי יום אוכלוסיה ה מומים ורוצלשמטיהיא ישראל " : האשים במכתב40." את ילדיהםומימיהם והרג

  41."ים בזריקת אבניםדסת בתים של בני נוער חשושמדי יום הורהיא ישראל . פלסטינית לא מזוינת
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- ב.  באותה מציאותקלושה אחיזה  תוךסותרים זה את זההסיפורים יכולים להיווצר מה נוספת איך גלהלן דו

 בראיון שלא ייאמןסיפור , "ליברטי"מפקד יחידת הקריפטולוגיה על סיפון , לואיס. יוויד איין ד"רס סיפר 1988

ה ממפקד כוח המשי,  לורנס גייסאדמירל משנה,  על פי לואיס42.וניור' דייל קראולי ג,קניפרטי עם עיתונאי אמרי

בערך  ("ליברטי"רה של זר לו שברגע שהתקבלו הקריאות לעמא, ב בים התיכון"של נושאות המטוסים של ארה

, ליטהחגייס . על הפעולהשדר  ושלח לפנטגון "ליברטי" נתהפצצה להג- מטוסי קרב הזניקהוא ) 1410- ב

ב באירופה ואת "וכן את מפקד הכוחות הימיים של ארה -  מפקד הצי השישי - לעקוף את מפקדו הישיר, כביכול

כמה " ,כאומרלואיס ממשיך לצטט את גייס .  ולהתקשר ישירות עם הפנטגון,ב באירופה"ארהכוחות מפקד 

 נשק י המטוסים כי נשאו כל עלי להחזיר אתד שפק, שיחה משר ההגנה רוברט מקנמרהידקות אחר כך קיבלת

אדמירל ת ישירות לו פקודן את שרשת הפיקוד ונתףשר ההגנה עקגם עדיין לא ניתן הסבר מדוע ." גרעיניים

  .ביםשנמצא ל שני כוכבים ש משנה

 טייסת ימשמיד ח"ו הוא הוזנקאחרי החזרת המטוסים הראשונים שכי  שגייס אמר לו , ממשיך ואומרסלואי

עקף את שרשרת הפיקוד שוח ואדמירל גייס מד, בוש."  אותה ודיווח לפנטגוןהזניק, יונלינוספת בנשק קונבנצ

 יאחרי כמה דקות קיבלת ":גייס כאומר עודאדמירל משנה לואיס מצטט את . שלו והתקשר ישירות לפנטגון

י זכות כעוס ומבולבל והפעלתי את יהיית.  שפקד עלי להחזיר גם את המטוסים האלה,שיחה נוספת ממקנמרה

ונסון 'גלינדון הנשיא התקשר לאחר כמה שניות . דת מקנמרהוי לבטל את פקד לדרג הפיקוד הבא כלפנות

  ."פניו את המצבלוהצגתי , טלפון-ברדיו

מפקד הכוחות הימיים ,  מפקד הצי השישיישא מעל רמדלגשני כוכבים אדמירל משנה של קשה לתאר , שוב

,  ופונה ישירות לשר ההגנה בנושא זה, וראשי המטות המשולבים מפקד פיקוד אירופה,ב באירופה"של ארה

אדמירל גייס אות יאכן נאם . טלפון-ב ואפילו מדבר איתו ברדיו"ואז עוקף גם אותו ודורש לשוחח עם נשיא ארה

לאשתו על שיחה גם  מספרהיה  שלהניחיש , שכלל לא הכירופקוד שלו , סל לואי"סאו ללספר את הסיפור של

  43. אי פעם על שיחה כזאתדיברעלה בכרת שו אלמנתו לא זאך. עם הנשיאשוחח שכה חשובה 

 ן בוושינגטוןוונס'ן ושר ההגנה מקנמרה והנשיא גואופי שיחות רדיו טלפון אלה בין אדמירל גייס בים התיכגם 

ה בים  אוניןושינגטון וביוב יכולת לקיים ערוץ טלפון מאובטח בין " לא היתה לארה1967-ב. נותר לא מוסבר

  .התיכון

 כי היה על גשר ,אמר למחבר ספר זה, 1967 ביוני 8-  ב"סרטוגה" מפקד ,וניור'טאלי ג. וזף מ'ג) 'דימ( ם"אל

קד פהוא אמר שניסה להשיג את מ. "ליברטי"על ההתקפה על 1432בשעה שקיבל ידיעה כ אותו יום "סרטוגה"

 ברדיו ודיעה, משלא הצליח בכך. "אמריקה"יפון  על ס–לורנס גייס אדמירל משנה את כלומר  - 60 המכוח משי

-F  פנטוםמטוסי 4 הזניק 1450-  ו1440 ובין , את קבוצת הכוננות שלוומזניק חהוא פונה אל תוך הרושדיבור 

4B ,4סקייהוק  A-4 ,4סקייריידר  A-1 ,

 A-4  )16תידלוק סקייהוק מטוסי 4- ו

 8 דקות באתראה של 10תוך מטוסים 

למחבר עוד פר יס טאלי ם"אל). דקות

חזרו מיד על ו הם כי המטוסי,ספר זה

  44.ידי אדמירל גייס

לרבות , ות של אותו יוםמהרשו

 שנשלחו , טאלי עצמום"השדרים של אל

. מספרים סיפור אחר, 1967 ביוני 8- ב

 הזנקה להדיהיח ההאסמכת

א רישום יומן י ה1440-  ב”סרטוגה”מ

 "סרטוגה" שינתה 1440- ין כי בישמצ

- מהירות לאת ה והגבירה °315-כיוון ל

. הזנקות 2 על רהיומן לא מדב.  קשר25

, "סרטוגה"על פי יומן הסיפון של 

ו להגנת הוזנקהמטוסים הראשונים ש

 יומן .1602-  ב המריאו"ליברטי"
שניות , "אמריקה" על סיפון VA-64 של טייסת C4-Aמטוס סקייהוק 

 )24/4/65, ב"צילום צי ארה(לפני הזנקה 
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- 4 הפנטומים 4את  "אמריקה"הזניקה  אבל ככל הנראה , לא מכיל שדר שמציין את השעה המדויקת"אמריקה"

Fסרטוגה"  שלה מעט לפני".  

לואיס וטאלי טוענים . "אמריקה"מהוזנקו אנס טוען ש. "סרטוגה" מהוזנקו שהמטוסים ,לואיס וטאלי טוענים

 בפקודה קולית של האושרש ,דה קולית של שר ההגנה מקנמרהושאדמירל גייס אמר שהמטוסים הוחזרו בפק

ש המבצעים אעל ידי השר מקנמרה ורזרו חאנס טוען שהמטוסים הו.  עם אדמירל גייסשוחחש, ונסון'הנשיא ג

 ולא ,)אדמירל מרטין( מהפנטגון למפקד הצי השישי רשמסרו פקודות דיבו, רל דיוויד מקדונלדיאדמ, של הצי

 באותה מסגרת זמן שבה אנס טוען שמקנמרה , בפנטגון אבל מקנמרה לא נמצא אותו בוקר45.לאדמירל גייס

  .שוחח עם אדמירל מרטין

 46.שהו בצי השישי אותו יוםין או ברדיו עם מוחח בטלפו כי מעולם לא ש, יותררוחהשר מקנמרה אישר מא

מקנמרה כבר  ). זמן סיני1706(שינגטון ו זמן ו1106- יא כינס ישיבה בחדר המצב בבית הלבן והגיע לשם בשהנ

פי על , נמצא שבשעהית הלבן מראים שמקנמרה היה בבית הלבן בצילומים שצילם צלם ה. נמצא בחדר המצב

  47. בפנטגון,ר של אנסוהסיפ

 היחידה להחזיר מטוסים ניתנה בחדר המצב בבית הלבן תופקודש ,השר מקנמרה אמר למחבר ספר זה

ה בידי שת נע"ליברטי" תפישעדכן כי תק, ל קסטל בתל אביב"המסר של סאבבית הלבן אחרי שנתקבל 

כל המטוסים על ידי כבר הוחזרו באותו זמן .  זמן סיני1725- כ, ושינגטוןו זמן 1125-  זה היה בערך ב48.ישראל

  . ושינגטוןן זמ1040-ות בחשביטל את כל הגי, מפקד הצי השישי, מרטיןתת אדמירל 

אדמירל . אנס וטאלי, פורי לואיסי סותרים בעליל את ס1967מסרים שנשלחו על ידי אדמירל מרטין ביוני 

פקד , יסילא טאלי או ג, וכי הוא ,מוושינגטוןהן כלשלא קיבל הוראות מעולם  ש,מרטין אמר במסיבת עיתונאים

 ששלח בזמן יםמסרה הוא גם ציין כי סיפק עותקים של כל .םריולהחז "ליברטי"את המטוסים להגנת  הזניקל

   49.ב באירופה"ב באירופה ומפקד כוחות ארה" מפקד הכוחות הימיים של ארה- ליוע לממונים "ליברטי"תקרית 

,  שסופרו על ידי אנס, הזנקות מטוסים2 על שלמרות הסיפורים הסותרים ,דהמו "ליברטי" יאגודת ותיק

אבל הם גם רומזים שהכחשה .  בלבדב היא שהיתה הזנקה אחת"העמדה הרשמית של צי ארה, ליאלואיס וט

, אבל כל התרשומות 50.נחרצות על עובדות המושתתתת זאת מציינת משהו יותר חתרני מהערה פשוטה ירשמ

 רק הזנקה אחת ה שנעשתות מציינ,פהי או מיד לאחר התק,הצהרות שנעשו באותו זמןהו, םמסריהתעבורת 

  ."ליברטי"ת נלהג

מתוך ידיעה  "ליברטי"את  תקפו םכל קשר לשאלה האם הישראליאין  , לאמיתו של דבר,לסיפורים אלה

 כמה מהם אףש, ההם מסופרים בלהט רב על ידי חובבי תיאוריות קונספירצי ולםא, אמריקניתשזאת אוניה 

רקמו מזימה לבגוד בארצות , ים המעורביםירוכל האדמירלים הבכ, שר ההגנה, הנשיאשטוענים כי הוכיחו 

  51."ליברטי"הברית וב

 .לראש המבצעים של הצישהוציא פקודות השל סיכום כרונולוגי הגיש מעת למפקד הצי השישי נדרש 

 את זמני יםרמאש, 1981 בספטמבר 30- ווג בששוחררו מסי, הפקודות של הצי השישיקטעים מרשימת 

  :"ליברטי"ת נההזנקה וההחזרה של המטוסים ששוגרו להג

  

- - -   

 הותקפה בשוגג במים בינלאומיים בידי מטוסים וסירות טורפדו "ליברטי" אוניית תקשורת - 1967 ביוני 8

  ....התנצלויות מיידיות לתקרית ישראל מגישה. יםישראלי

  ....A בנספח מובאתעים לדבר תעבורת מסרים הנוג

  

- - -   

081250Z 67 יוני  

  ממפקד הצי השישי
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  " סרטוגה".אס.אס.אל יו

  "היקאמר" .אס.אס.    יו

  60ה ממפקד כוח משי: דע

  60.2      מפקד קבוצת משימה 

  שמור

ת תקפמו ה"ליברטי" .אס.אס. להגן על יו31-23N 33-25E- חמושים לנוע ל4A 4 הזנק "אמריקה" .1

-A 4 הזנק "סרטוגה" .קוםָבמָ  פת מטוסיםהחל. ספק חיפוי מטוסי קרב ומטוסי תדלוק. רות תותחים סיבידי

  . חמושים בהקדם האפשרי אותה משימה1

  

- - -   

081339Z 67 יוני  

  ממפקד הצי השישי

  "סרטוגה" .אס.אס.אל יו

  "הקיראמ" .אס אס.    יו

  "ליברטי"תקרית 

  .ם עוינים מוכרזי"ליברטי"חות תוקפים את וכ....  .1

 רבאל תשתמש בכוח . לשלוט במצבעל מנת להשתמש בכוח כולל השמדה במידת הצורך לך אושר  .2

מטרת התקפת הנגד היא רק להגן על . ף אף יחידה בכיוון היבשה למטרת תגמולואל תרד. מהנדרש

 ."ליברטי"

יל בלבד  מי12בנוסף תדרך טייסים שתחום טריטוריאלי מצרי . תדרך כל הטייסים תוכן מסר זה .3

תדרך .  לעיל2 וקו החוף מלבד כנדרש למלא הנחיות סעיף "ליברטי"אל תטוס בין .  ממש בקצה"ליברטי"ו

תקף  לעיל 2 או עצמם היא פעולה עוינת וסעיף "ליברטי", חיפוי מטוסי קרב שכל תקיפה של מטוסי תקיפה

 .לצורך זה

  

- - -  

081414Z 1967 יוני  

  ביב ישראלתל אב "משרד הנספח הימי של ארהמ

 כוחותהמפקד /מפקד הצי השישי/משרד החוץ/ראש המבצעים של הצי/משרד שר ההגנה/אל הבית הלבן

ב "נציגות ארה/סוכנות הביון של משרד ההגנה/ראשי המטות המשולבים/ אירופהב" של ארהימייםה

משימה מפקד קבוצת /ב אירופה"מפקד צבא ארה/ב אירופה"חיל אוויר ארה/מפקד פיקוד אירופה/ם"באו

  ).ב"כוח התגובה המהירה של ארה (מפקד כוח התקיפה/60מפקד כוח משימה /60.2

  67 יוני 0825שמור 

 תקפו בשוגג אוניית יםמטוסים וטרפדת ישראלי. לקבל דוחהתקשר למבצעים הצי השישי  הנספח הימי

.  אין מידע נוסף.ל במבצעי הצלה"מסוקי צה. אולי אוניית צי. 31-25N 33-33Eמיקום , 081200Z-ב ב"ארה

  . חופי אזור המלחמהבקרבתב אחרות "ומבקשים מידע על אוניות ארהכנות אלים שולחים התנצלויות ישר
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081440Z 67 יוני  

  ממפקד הצי השישי

  "סרטוגה" .אס.אס.אל יו

  "היקאמר"אס .אס.    יו

  60ה ממפקד כוח משי

  60.2   מפקד קבוצת משימה 

  שמור

  .החזר כל ההזנקות: ניתש. החזר כל ההזנקות .1

  

שנים , 1988- ב לואיס פרסם סיפור זה בפומבי.  הסיפור של לואיס היא חוסר עקביותשמעוררבעיה נוספת 

מקור של גרסה אחרת כ ציטט את לואיס ,)9 פרק ורא (1995-בספרו שפורסם ב, ון בורן'ג. התקרית רבות אחרי

סליגו " על ידי 1991- טה שהופקה בקליס עצמו בה הסיפור סופר בצורה שונה על ידי לוא52.של סיפור זה

הסיפור מאחורי " -  1992- בNBCאו של יסופר באורח שונה על ידי לואיס בהפקת הוידושוב  53;"הפקות

  54."הסיפור

בתקופת אחר כך אירועי אותו יום והתרשמותו מ. "ליברטי"לואיס נכווה קשות בהתקפת הטורפדו על 

הן לגבי מה האירוע והן לגבי כרונו יכמה מהפערים בזבכוח הדמיון למלא  ,ככל הנראה, ו לה אפשר,החלמתו

 20 שסופר ,הסיפור של טאליאילו ו, ט מקורות כלשהםו ללא ציטורואנס מספר את סיפ.  מיד אחריוחשהתרש

  .אותו זמןמת של טאלי ו בסתירה לתרשומות הכתובעומד ,שנה אחר כך

 ביום "ליברטי" על סיפון NSA מסופח ליחידת קריפטולוגיההיה קצין ש, בנט. מוריס ה) )'דימ( ל"סאעכשיו (סרן 

  : כךסיפר, ושהוענק לו כוכב הכסף, פהיהתק

  

באותו . ידי מצריםב חשבו בהתחלה שהתקיפה נעשתה רפ! המחקר שט גף שכמה מאיתנו שעלו למעלה מאסבוראני 

 מאגףסו מעלינו בראשונה רבים מהאנשים  שכאשר המסוקים ט,אני זוכר. זמן לא היה לנו מושג את מי להאשים

האנשים ן שבכמו. היתה תקיפה ישראליתזאת  ש,רק מאוחר יותר הבנו. את המצרים" לתפוס" אותם עודדוהמחקר 

. על הגשר זיהו את התוקפים כישראליםשהיו
55

  

  

 רתי הגבוה ביותדיבנוסף לציון היחלרבים מאנשיו  לשבח ציוניםהעניק  ו"ליברטי" צוות תב הכיר בגבור"צי ארה

טכנאי , טינינוזף ל'ג". הישג הירואי וראוי לציון יוצא מן הכלל "על שהוענק - תיואיהנשהיחידתי ציון לשבח ה -

 25דו פגע והרג פרו כשהטNSAבמקרה מחוץ למדור נמצא  ,נפצע בתקיפת הטורפדוש ,ראשוןתקשורת 

דמנות לדבר זכל הב ו,יום-לזכור אותם יוםהדרך הטובה ביותר לזכור אנשים אלה היא  ":הוא אמר. וימחבר

  56."כל אחד מהם היה גיבור. למופתרתו את ארצם ישיהם כמי שעל

  

 

                                                 
1

יש הבדל טכני בין . "ליברטי" ההרוגים האחרים היו אנשי צוות 9.  אחדחי צי ואזרש אנNSA :24ר ו נהרגו במד25  

  . "ליברטי"י צוות שאבל בדרך כלל כולם מכונים אנ,  באוניהNSAדת יהצוות ובין אנשי יח

2
 1967 באוגוסט 3- בם"הוא הועלה לדרגת אל". קפטן"או " רפסקי" נקרא אמפקד האוניה הוכ. ל" סאאז היתהדרגתו   

  )Captain יאהמשנה של קצין ימי -דרגת אלוף(
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, תמליל עדות. ב" בפני ועדת החקירה של צי ארה1967 ביוני 13-ב, "ליברטי"ד מפק, ונגלגמק. ל ויליאם ל"עדות סא  

39.  

4
  .1991 ביוני 9-ה היתה ביפגישה שני.  בוושינגטון הבירה191 ביוני 7-הפגישה הראשונה היתה ב  

5
  .1998 באוגוסט 20-מחבר ספר זה מ לא ונגלגמק. מ ויליאם ל"מכתב מאל  

6
   New York Times, March 9,1999, C27.  

7
  .USS “Liberty” Newsletter, August 1981על פי   

8
  USS “Liberty” Newsletter, November/December 1981, 5.  

9
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  ".ללא שובל"ניה ח על אושדיוו

10
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11
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  ? הודעת לוושינגטוןםהא,  מותקפת"ליברטי"אחרי שגילית ש: ש
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ובין יהוי ז שמדובר בטעות בהמסקנהשל שלילה מוחלטת ת בין ו נע"ליברטי"יפת תיאוריות הקונספירציה על תק

.  של יוזמיהןאינטרסיםבאו , רצוןב, תיאוריות אלה בתפיסההכמה   שמקור,יתכן.  יוצאות דופן למדיהנחותכמה 

 או שאין ,תות טרגיות טעוירשרשבשל התקרית נגרמה ש ,סיקוב ה"ארה וות של ישראלי החקירות הרשמ14כל 

להלן הסותרות הקביעות אבל ,  לא היתה מקרה טרגי של טעות בזיהוית הישראלישהתקיפהכל הוכחה 

 האמריקני הציבורסיון מודע להוליך שולל את י נלפנינוהאם . "ליברטי"פרות הגדלה והולכת בעניין סהתקבעו ב

 םלו א,םהיסותיהם הוליכו אותם למסקנותיפת שככל שמדובר במי ,לא שנראה? ב"ארהבהחלטות ה ואת מקבלי

  .אינטרסיםשל בעלי קבוצות ככל שמדובר ב ,כןשנראה 

ר " יוכך ואחר ,היועץ לביטחון לאומי של הנשיא קנדי, באנדי' ורג'מקג? סיפורים אלהלצוץ ממשיכים מדוע 

העם : "ותפשטבר יסבמ, ונסון' בידי הנשיא ג1967- שמונתה ב,יכון המשבר במזרח התלענייניועדה מיוחדת 

 על אודות ך היא כמה מהסיפורים הביזאריים שעדיין רווחיםכראיה ל 1." אוהב קונספירציותניהאמריק

רבים בנושאים יפורי קונספירציה סו, האירוע יחמישים שנה אחר, 1963-קנדי ב. ון פ'ההתנקשות בנשיא ג

  .יםטסרובספרים ב ,תבי עתכ ושוב בובש המופיעיםאחרים 

 .ידי ישראלמידי ארצות הברית מאשר מ תבוסה יותר להשלים עם קלערבים אחרים לם וימצרלפטריוטים 

 משרת את האינטרסים ינומציאות אהכיר בגם אם הסירוב ל, הלאומי הכבודנשמר , במידה מסוימת, כך

 אתר מֵ שַ ל פוליטי אינטרסהיה , דעתההיו צריכים לש מציאות אוהיו מודעים לש, מנהיגי מצריםל. הלאומיים

  .ולנצחשאין , רב עוצמה חיצוני גורםהתמיכה הציבורית על ידי מיקוד האשמה ב

 כתב, "בדהאפר" המפלגה הקומוניסטית יומוןכעורך שכיהן , ערבי- אקדמאי סובייטי פרו, פרימקוב. יבגני א

  :1967 ביולי 27-ב ,"ליברטי "פרסם על תקריתבמאמר ש

  

תוך כדי תנועתם לאורך סיני בכיוון הגבול .  מעולים לשפה הערביתמומחים היו "ליברטי " צוותאנשיידוע שבין עכשיו 

כיוונית עם - קיימה תקשורת דו"ליברטי"הודלף גם ש. הם יירטו תקשורת מבצעית בין מפקדים בצד המצרי ,הישראלי

שעל פיו  תסריט פותח ,תיר כל ראיה של פעילות ריגול אמריקנית צורך להסעלה שכאשר ,ייתכן .תחנות רדיו ישראליות

 ,גרסה דומהלפי . צוות האוניהל יותכטרגשתוצאותיה התבררו , "ליברטי "ישראליות עלה תקיפת הטרפדות נערכה

זה כל , מקום מכל; "ליברטי" על ידי תקיפת CIAבדת שיתוף הפעולה עם וראש ממשלת ישראל החליט להסתיר את ע

  2. העולמית בעיתונותורסםפכבר 

  

, "שוחררה 'יונה'ה"שנקרא ששת הימים על מלחמת ברוסית  ספר עמיתיו כתבו פרימקוב ומה- כעבור זמן

 יחת לשל"ליברטי" ת שארצות הברית וישראל ניצלו א,זה נטעןספר ב 1968.3- צות בעשפורסם בברית המו

הוא " בישול", בלוחמה אלקטרונית .יים בסיני המצרתלכוחועם הוראות נסיגה " מבושלים"מסרים כוזבים או 

,  יותרמתחכומת ברמהאו ,  בלתי קריאלשבש מסר ולעשותו, למשל,  ניתן–ושינויים יירוט מסרים של האויב 

99 
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תיאורית הזיהוי ן המסתייגים ממים רב. או לשבש את פעילותוהאויב את  להטעותתוכן המסר כדי  את לשנות

 את הסתירת לנעל מ" שעוד טוענים ושותפיו לספרפרימקוב .  מגוונות"בישול"ת  לישראלים יכולויםמייחס השגוי

   4."היה הכרח לביים תקיפה,  סיניתאת במערכזהשתתפות אוניה 

וההתקפה על ,  ישראל ולחמה באורח פעיל בערביםימין ארצות הברית לעמדה, פרימקובלפי גירסת 

ערבים . בלחימה במצריםב "ארהלהסתיר את השתתפות קנוניה עם ארצות הברית כדי מתוך  בוצעה "ליברטי"

גרסה עם  הערבית ההזדהות. נכונותוטענו לסיפור זה וחזרו על  , שרואיינו על ידי מחבר ספר זה,רבים

 על ם שניצחון הישראלי,של פרימקובמקביעתו הנחרצת  חיזוק נוסף שואבתאירועים  הלשסובייטית זאת 

דיווחים : "בריטניה וגרמניה המערבית, ארצות הבריתקיבלו מ שעוק מהסיראך ונבע  1967- בהערבים 

אין בכל אבל .  לא אומתו, תעופה ערבייםשדותים אמריקניים ובריטיים השתתפו בתקיפת וס שמט,בעיתונות

,  של ארצות הבריתת האימפריאליסטיהחבורה העקיפה הניכרת של המעורבותר את וסתבשום אופן כדי ל

  5."יתהישראליוזמה בית בריטניה וגרמניה המערב

 קיבלו הכשרה צבאית ים שקצינים ישראליןטענ, 1968- שפורסם ב,במאמר שכתב פרימקוב עם אחרים

 ו סיפור6. בווייטנאםקרבי רכשו ניסיוןם ג צבא מיוחדים בארצות הברית ובגרמניה המערבית ובבסיסי" נרחבת"

ת את האינטרסים של ברית המועצות לחזק את שרנועד כמובן ל, שאין לו שמץ תמיכה עובדתית ,של פרימקוב

  .על חשבון ארצות הברית השפעתה בעולם הערבי

ו של הנשיא נאצר בזמן כתשלשעבד ב, קאסם 7. מעניין אחר"בישול"סיפור לשגריר המצרי מחמוד קאסם יש 

מי בין  מפני שיירטה שיחת טלפון בין המלך חוסיין וןכוותמב תקפהוהליברטי  שטוען, מלחמת ששת הימים

, קאסםטוען , ישראל. הישראליםעל ידי שיחה זו  "בושלה" אך למעשה ,נשיא נאצרשהוא השהמלך חשב 

   . תקפה את ליברטי, ייחשףשתכסיס זהלא רצתה מכיוון ש ו, למלחמהעל מנת שיצטרף את המלך חוסיין הונתה

הישראלים .  מתוכםותלים בודדימיחד ישראל הקליטה שיחות ונאומים של נאצר וחיברה , קאסם לטענת

שותף כלל לא היה אלא שהוא , ת חוסיין לחשוב שהוא מדבר עם נאצר אתהשלולכדי לים אלה יהשתמשו במ

על  1967- ואלה עלו בהרבה ב, מעולות) ELINT –ל "מודא( ישראל פיתחה יכולות מודיעין אלקטרוני 8.לשיחה

 אפשר לשמוע אמירה של אי,  ביותר כיוםאבל גם עם הטכנולוגיות המתקדמות. ל הערביות"יכולות המודא

ולשדר את הביטוי או , דרושותהלים ישמורות את המההקלטות הלאתר ולשלוף מ, להחליט על התגובה, חוסיין

 שהישראלים הצליחו לבצע הישג הסכים אם אפשר לגם . מבלי לפגוע ברציפות השיחה"מבושלים"המשפט ה

  ?"ליברטי" ייורט על ידי "מבושל" שהמסר התדעלאיך יכלו , 1967- מרשים זה ב

, 1967 בינוי 6, בתאריך המדובר היא שסםאהתיאוריה של השגריר קשמעוררת בעיה עיקרית נוספת 

גם אם , בנוסףו. ימי הפלגה מחופי סיני 2במרחק היא עדיין נמצאה בשלב זה .  טרם הגיעה לאזור"ליברטי"

מדוע לא נחשף או הודלף יירוט  ,ם הישראליבידי" שלתמבו"את שיחת הטלפון האיכשהו יירטה  "ליברטי"נניח ש

  ?אי פעםזה 

 ,הוא גם אמר. "ליברטי"ורה על הטבעת ה משה דיין כי נודע לו ש,סם אמר למחבר ספר זהאהשגריר ק

 אין 9.כרוןיסי זק לנהל ט"ליברטי"ות שאבדו בוי הצשממשלת ארצות הברית אסרה על משפחות אנשששמע 

  .ת מטענות אלהח א באףתתומכוה ראיות שום

ובו העלה  10,)"מזימת הדממה" (Conspiracy of Silence מושון ספר ו פרסם אנתוני פירס1977- ב

להסיג את האוניה שכן חרף דרישתם  ,במתכוון "ליברטי" תהישראלים תקפו אפיה תיאורית קונספירציה של
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 1976ונה במהדורות מאי ויוני  זאת בראשהעלה טענהפירסון . הוציאה משםל ארצות הברית סירבה ,מהאזור

 ביוני 5בצהרי בסיני נקודה המיועדת שלה ה" מול" הגיעה "ליברטי",  על פי פירסון11."פנטהואז"של כתב העת 

פירסון מעולם לא ציין במפורש למי או איך הועבר , זאת ועוד. עבירה מידע לארצות הבריתחלה לה וה1967,12

בהחלט מעבר לטווח התקיפה של קו החוף " היתה "ליברטי" שקבעאבל , "ליברטי" בידי נאסףהמידע ש

 הוא לא אמר ממי או איך נשלח 13. סיניף להתקרב לחוהפוקד עליה" שדר" ביוני 8וקיבלה בבוקר " המצרי

  .השדר

 פקודות "ליברטי"וראשי המטות המשולבים לשדר להסוכנות לביטחון לאומי ניסו  ביוני 8בבוקר , למעשה

 ה היה נושא לחקיר"ליברטי"הכשל בהעברת פקודות אלה ל.  מייל מאזור הלחימה100מורות לה להישאר ה

 פירסון 1971.14-  בםועדת הכוחות המזוינים של בית הנבחרי שניהלה ברחבי העולםצבאית התקשורת של ה

  : כךהוא מסביר את המצב. בספרו זאתלא מזכיר חקירה 

  

 הוא שישראל הפרה תוכנית –שלות ישראל וארצות הברית  מלבד ברמות הבכירות ביותר של ממ–מה שאיש לא ידע 

. ינאים ישראלים בכיריםדמול הישראלי "המטכ, ונסון' בממשל גםפקידים בכירי, CIA שנהגתה בידי ,שנקבעה מראש

סוריה , ישראלשפיע על קווי הגבול בין תשלא , מלחמה מוגבלתעם הערבים היתה אמורה לנהל , לפי התוכנית, ישראל

לשגריר ישראל שיש לעצור בוושינגטון  ביוני נאמר 7ובערב , התוכנית את ההפרשישראל  גילתה "ליברטי"אבל  ,וירדן

.ת להשמיד את האוניהו בתל אביב פקודהוצאו ךשמונה שעות אחר כ. פותקאת ההת
15
   

  

יום לפני " (התוכניתשישראל הפרה את גילתה " ש"ליברטי"ליבת הסיפור של פירסון היא שהיתה זאת 

,  ביוני7,  ביום רביעישכן, טעון תמוהזה .  ביוני7ומשום כך הורו הישראלים להשמידה בבוקר ) שהגיעה לאזור

גדה הירושלים ו, שיח-שארם א, י בפומבי שישראל השתלטה על סינודיעל יצחק רבין ה"ל רא"הרמטכ

ש הגדה ו כיבברחבי עולם בישרו עלאלפי עיתונים ב אם לא ,מאותראשיות בההכותרות  16.המערבית

תוקף .  הגיעה לנקודה שבה יכלה להאזין למשהו"ליברטי" המערבי לפני שוהכותלים למזרח ירוש, המערבית

  17. ביוני8 בבוקר 0849- בך הגיעה מול חוף סיני בער"ליברטי"שכן , הסיפור של פירסון מתפוגג על קו הזמן

 בנקודה "ליברטי"הוא מציב את ,  למשל.וו ולא נבראלא הישמקומות ב בזמנים ו"ליברטי"פירסון מציב את 

יפון של סעל פי יומן השעה ש, 1967 ביוני 8 בבוקר 0850-מערב לתל אביב ב-  מייל מצפון28נמצאת ה

 ,N 31-27, "אלפא"לאחר הגעתה לנקודה ) דרום מערב (253 ° אותו בוקר היא פנתה לכיוון0849-ב, "ליברטי

34-00 E .18.לה מהעירשהיה  המרחק הקצר ביותר -  מערבית לתל אביב-ת מייל דרומי58-  נמצאה אז כהיא 

 טועןשכפי , "ליברטי"בין וושינגטון ו תיעוד של חילופי המסרים שוםב ולישראלים אין "לממשלת ארה, ועוד זאת

  .פירסון

" ,1975במשך קיץ  ""טהואזנפ" בשביל "ליברטי" כי קיבל את משימת כתיבת סיפור ,פירסון עצמו מודה

טיטו דה על ידי , קטאר,  סופרו לי בדוחא'ליברטי'נסיבות תקרית : " הוא הסביר19.ונזקק לכסף" מרושש"שהיה כ

. פגשתי אותו בתחילת אפריל בלובי של מלון אינטרקונטיננטל בדובאי. מפיק סרטים אמריקני, נגי האוורד

יה יהבות רעיון להקים לתחנתן לי בהתל, פלסטינאי-  אותי פרומחשיבף "אני עיתונאי חוקר וכי אשכי כשגילה 

  ." כסיפור חדש לגמרי'ליברטי'את תקרית 
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ניצח בקרב משפטי עם   שטען כי,"במצב מלחמה עם הישראליםהנתון אדם " את האוורד כמאפייןפירסון 

 רקע ברחבי העולם הערבי על האוורד הועלה על נס",  לדברי פירסון.ממשלת ישראל על הפצת סרט תיעודי

 ובבעלותשן לילה ובהצתת מועד" סוכנים ציוניים"אשים ההאוורד כי  ,פירסוןועוד מספר ." לו שהמשפטיצחון יהנ

  . על מנת לרוששו20"ערבית קיצונית-עמדה פרו"מפני שנקט 

שלא היה אפשר  ,סביר למדי. ריכזקק לסיפור מָ נ הוא -   העיקרי שלוהאינטרסמלמד על ספרו של פירסון 

ב " כי החקירות הרשמיות של ארהיםמאשרהמאמר או ספר  ,סנסציותרודף   או למוציא לאור"פנטהאוז"למכור ל

אבל יש , הסיפור של פירסון מבדר.  טעות טרגיתהיתה וכי התקרית ,ן מוצקותהומסקנותי וישראל נערכו כיאות

  ".אדם נשך כלב" או ככתבה עיתונאית נוסח, סיפורתלסווגו כ

 The Violation of the“ מאמר שכותרתו,  תעופה עצמאיהיסטוריון, סמית. רד ק' ריצפירסם, 1978ביוני 

Liberty” ") בכתב העת  )"'ליברטי'החילולProceedingsהניב גל של מאמרו של סמית 21.ב" של מכון צי ארה 

 את פוסלסמית . מתוכם פורסמו 18; מתבוניים ועד רגשניים ביותר, מחייבים ושוללים  רבים למערכתמכתבים

  כי וטוען שהישראלים תקפו ,טעותנבעה מרית  שהתק,ההסבר הישראלי

 על ניצחונותיה הצבאיים עד מידעמה של ישראל היה למנוע משאר העולם חחלק חיוני של תוכנית המל

  .רתמגם כעובדה מוגישיהיה אפשר להצ

 האזרחית של ההאוכלוסיישקט גדול בקרב - זאת איתקשורתיתהאפלה חוללה שלושה -לאחר יומיים

ששו מלחצים של  חמנהיגי ישראל. המעצמותן מ להסתיר את מהלכי המלחמה ב יותרו חשאבל היה, ישראל

טחונה העתידי של יחיוניים לבכבו יאת השטחים שהחשבטרם יכבשו הפסקת אש  כונןהעל ל-מעצמות

ערפל " שהוטל בזהירות רבה כל כך סביב , שניסה לחדור מסך עשן זהאמצעירך לסכל כל והיה צ. ישראל

  22.ל הרגי" הקרב

  

) PR 5 ("פאנאיי" שהיפנים התחרטו על הטבעות ספינת התותחים האמריקנית ,סמית מסיים בהערכה

ללמוד אם יש : "מסכםהוא  23."ליברטי"תקרית ל ע הישראלים התחרטו יותר מש1937- בנהר ינגצה בסין ב

.... הן רק אינטרסיםיש ל. 'חברים' הוא שלאומות אין אזי, 'ליברטי'חילול הפראי של ה מזמני-עללקח מחדש 

   24." ישרת מיטבית את האינטרסים שלהןשלדעתןמונחות לפעול בהתאם למה , בכל מערכת נסיבות, אומות

וגם אינו מתייחס לראיות הרבות שמעידות , סמית לא מביא ראיות לאישוש הערכתו על חרטות ישראליות

 היה רואה את תאחר,  התקריתבעקבות שהתפתחהראה את תעבורת המסרים א  ל,ככל הנראה.  ההיפךעל

ישראלים המומים בעליל ה ":בו צייןש, ברבור בתל אביב לשר החוץ ראסק) וולי(רת לווהמברק מהשגריר ווו

  : גםות כוללרשומות הת25."מהטעות ומביעים התנצלויות כנות

 1967 ביוני 8מיום , לשר ראסק ,  הרמןםאברה, מכתב תנחומים משגריר ישראל בארצות הברית •

 1967 ביוני 8לשר ראסק מיום , אבא אבן, ק תנחומים משר החוץ הישראלימבר •

 ונסון'מכתב מאבן לנשיא ג •

, מצייןה, תל אביב, ב"לשגרירות ארה) 67 יוני 081815Z (1967 ביוני 8- מסר מהשר ראסק מ •

פניו הביע לבאטל ש] לושיוס[עוזר השר  תוך שעה בזמן פגישה עם] התקיפה[למד על זה ] הרמן"[

 "ערו העמוקאת צ
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 ,ב"לשר החוץ של ארה) 67 יוני 090810Z(ב בתל אביב "משגרירות ארה 008296' מברק מס •

 ב" לנשיא ארה,לוי אשכול ישראל ,תשמבקש להעביר את תנחומי ראש ממשל

 26חות הרוגי התקריתפהתנחומים ששלח שגריר ישראל בארצות הברית למש מכתבי •

  

, כנות חרטותיהםבעם עמיתיהם הישראלים שוכנעו אז נפגשו לפחות הדיפלומטיים האמריקניים ש ש,נראה

  .שנים אחר כך וכתבשנ,  סמיתדברי שונה בעליל מבשונה

הוא . האוניה אמריקניתששהישראלים התוקפים ידעו  ,לקביעתו של סמית במאמרו כל ראיות תומכות יןא

ההישג  היקף  עלמודעהברית ללמנוע מארצות כדי  תקפו םתו שהישראלינ התייחסות לטעמתוךגיע למסקנתו ה

שלא היו כל דוברי עברית , ו למשלמ כ,דותבסמית מתעלם מעו.  אחר הצהריים1967 ביוני 8- בהםשל הצבאי

, בנוסף.  פעולות צבאיות ישראליותעלת מעין בזמן אייכלה לספק מוד אה ליך האונלפיכ ו,”ליברטי“על סיפון 

נקודה צפונית הרבה יותר מהאזור . הרחק מצפון לה, בחיפהמפקדת חיל הים ו,  בתל אביבהל הית"מפקדת צה

  .אוניהסמית לשייעד  דלתפקייותר הרבה מתאים  םלהיות מקויכלה  ”ליברטי“שטה שבו 

צחונות הצבאיים י את מלוא היקף הנו חשפולפניו ביוני 8-ם בל ברחבי העושפורסמושות דאבל הח

כתב לענייני ,  אלפרד פרנדלי.ירופיים ואיםנים אמריקנייתוע  הראשיות שלת בכותרוווצגהכפי ש, יםהישראלי

היטיב ,  פרס פוליצר לעיתונאות חוץ על כיסוי מלחמת ששת הימים בישראלחתן, "וושינגטון פוסט"חוץ של 

 :פרנדלי אומר, Proceedings- ב סמית שלותו למאמרבוגבת. תיאוריית סמיתעמוד על איכותה של ל

 למנוע מארצות הברית  על מנתן הישראליות הפיקוד העליד נעשתה בפקו'יליברט'פה על קשההתהתיאוריה "

על או  ,ים לפני כןימו למעלה מיב בתל אביתרועה בקול ם שפורס,עריש  לדעת על כיבוש אלומהעולם

, שעה כמעט מדי,  יום יוםזהוכרגם עליה ש, חות הישראלים אל או בקרבת התעלהוהתקדמות נוספת של הכ

  27."חסרת שחרפשוט 

 Ropes of Sands: America’s Failureמושו ספר 1980-  ברהוציא לאו, לשעבר  CIAקצין, וילבור אבלנד

in the Middle East ) "ר את העמדה תסוה ,)"שלונה של ארצות הברית במזרח התיכוןיכ: לים מחולחב

שרה מחדש ווא, 1967 ביוני 13-הרשמית של סוכנות הביון המרכזית כפי שהוגדרה בתזכיר המודיעין שלה מ

 עדיייזוס אנגלטון ל'יימס ג'ג CIA-בכיר הל ונסון אישר' שהנשיא ג,אבלנד מציין. ךבפומבי פעמים רבות אחר כ

 אבל ,המתחאת ישראל תפחית כי עדיפה משארצות הברית , סגן שגריר ישראל בוושינגטון, ים עברוןראת אפ

הוא . CIAיג פיסת מידע זאת לאחר שעזב את  שהש, אבלנד מסביר28.לא תתערב לעצירת התקפה על מצרים

  :מציין

  

ר וטי ניתי למימי חוף ישראל על מנת לאפשר לאונ"ליברטי"הובהלה , בהתאם לפקודות ראשי המטות המשולבים

 מסיבה ,ה לא שוגרה לבד"ליברטי". ב אחרי הלחימה אם ישראל תתקוף את מצריםוקשורת מתוחכמת זאת לעקת

 סייע CIA- הפנטגון ידע ששכן, מדגם פולאריס" קסון'אנדרו ג"הוצבה הצוללת הגרעינית מתחתיה . חשובה עוד יותר

 חץ בהם ראשי ןלים שניתן להתקייסיפקה לישראלים טארצות הברית , ףסבנו. לישראל ברכישת יכולת גרעינית

.אטומיים
29

 הצבא עלה מחבמלגבור ל מנתעל מש בטילים בליסטיים ת להשייאלץבמקרה שצבא ישראל , באופן זה 

 ר גם את ישראל וגם את רוסיהילהזה  שתאפשר להבעמדה ארצות הבריתנמצאה  ,הסובייטיםהמצרי המצויד על ידי 

  .ובה מיידיתג תחוללנשק גרעיני תשהפעלת 
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 מנת לע... ת למצריםותקפה שישראל מעולם לא התכוונה להגביל את ה, מבהירים"ליברטי"סרים של מיירוטי ... 

  ....ליברטילהשמיד מייד את משה דיין פקד על מטוסיו והטרפדות שלו , ליל זה מידע מפידהשמל

? מדוע... ביטחון לאומי יקולי שמחסהתחת  "ליברטי"על כל פרשת  של סודיות טה מעמידב הטילה "ממשלת ארה

 ילמדו והערביםהרוסים לא מעוניינת ש אם ארצות הברית : באופן בוטה את עמדת ממשלתוהבהירשר הביטחון דיין 

לפני פרוץ  שיחותיו של אנגלטון ועל, סוכנות הביון המרכזית במזרח התיכוןוות משותפות של המוסד אית חשו פעוללע

 מחאותשם קץ לזה . המלחמהממה נבעה  יתבסוגי שאבדה וניתיש להפסיק לעסוק באוניה האמריק, 1967-בהקרבות 

!האמריקניות
30  

  

ה לו גישה תשהי, בטענתוספק יחסות אליו בביקורתיות ומטילות מתי של אבלנד ו מקצועיות של ספרסקירות

שהתייחס לספר של אבלנד בכינוס שאורגן , רד הלמס'ריצ  CIAראש. שלו" םיגילוי"גבה את ההמאמינה למידע 

 למלחמת ששת הימים במרכז לחקר ענייני חוץ של מכון 25-פרקר ונערך ביום השנה ה. רד ב'בידי השגריר ריצ

  :אמר, יניה'וירג,  ברוסלין,ד החוץרשל מששירות החוץ 

  

 יש לה עובדים לשעבר ,הסוכנות לביטחון לאומילרוע מזלה של  -  של אבלנד ואחרים'לוחבלים מח'... ספרים כמו"

."גמורדיון  רובם פשוט בִ .לא בהכרח מבוססי עובדות, מרושעיםשכתבו ספרים 
31

  

  

 שני סיפורי קונספירציה על תקרית העלו ,1991במבר  בנו6- מ"וושינגטון פוסט"בבטורם , אוונס ונובאק

. 10בפרק להלן נדון  האחר; 1967ב בלבנון ביוני "שגריר ארה,  באחד מהם מעורב דווייט פורטר32."ליברטי"

  :מתאר באורח דרמטי ובהירהטור . ןבטלפוקצרות  אוונס ונובאק ראיינו את דווייט פורטר

  

 מייל 15  במרחק"ליברטי" כשהבחין ב,ישראלי לתל אביב' ב מיראזרק-ציץטייס מפשידר !" ה אמריקניתוניזאת א"

  .1967 ביוני 8-מצרים ב-מחוף ישראל

 שנמסרו ,השדרים המפוענחים. ל"ב בביירות יירטה מסר מבוהל זה ואת תשובת מפקדת צה"שגרירות ארה

זהרת הטייס ופקדה עליו לבצע התשובה מתל אביב התעלמה מא. אותו ואת מטהולם ההיכו ב ,לשגריר דווייט פורטר

  .את משימתו

  

 היה טרוד אאבל הו, שגריר פורטרחרידה את הרדיו המיורטת המדהימה הה תרתעבו: "מרומשיך ואמהטור 

שגרירות ה מרבית סגל לרבות, ב" של מאות אזרחי ארהחירוםרגן פינוי יהוא א. במשימות רשמיות בביירות

עד אלה  עובדות בלבושמר הוא . ארצות הברית מהמזרח התיכון  אתגרשים קראו לי קיצונים ערבשכן ,שלו

  . אליופנינוש

  מטוס תשדורות בין,ראשית.  פורטר מעלות כמה השגותק לשגריראנס ונובוואשמייחסים הקביעות 

  33.לאופק מעברלא , הי ראיוג ויכלו להישמע רק בק"ומפקדת חיל האוויר בתל אביב נעשו ברדיו תא' המיראז

 מייל 180מהלך , עריש  ליד אלטס 'המיראז.  נמצא בגובה פני הים1967- ב בביירות ב"רות ארהשגריבניין 

 123  במרחקקלט יכלה להיוג של"תשדורת תאכי אז ,  רגל10,000היה ברום של ' אם המיראז. משם לפחות

וח שמיעת  טייסים מה טויידע לותמיועדה , של משרד התחבורה האמריקניתיקניותאות החנוסלבהתאם  (מייל
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ברום גבוה דיו לקליטת , בחלל כמו מעבורת החלל' המיראזטס  אבל אפילו 34.)ם שלהם"תג/ג"תשדורות תא

 מטוסלמורה הבה ואיך יכלה השגרירות שם לשמוע את התג, ג שלו בגובה פני הים בביירות"תשדורות התא

  ?בגובה פני הים בתל אביבשששודרה כביכול ממפקדת חיל האוויר , לתקוף

 כזה בממידע חשו, דיפלומט מוערך ומקצועי, יתעלם השגריר פורטרהיא מדוע , חשובה יותר ,ה נוספתשאל

 ? שנה24  כעבור טלפוני קצרןק בראיואנס ונובווף אותו לאשח עומד?  החוץדשרמשהו בימישתפו עם ולא 

השגריר סיפר שר ופי שונה משמעותית מהס,1991 בנובמבר 6-  בשפורסם ,קאנס ונובווהטור של אש, מוזר

  .1991 בנובמבר 21- פורטר למחבר ספר זה בראיון ב

עם  בזמן הראיון .מייצג את ארצות הבריתהלשגריר פורטר מוניטין טובים וקריירה מצטיינת כדיפלומט 

אמר ה טבאותה הקל 35. זה להקליט את הראיוןספר ואישר למחבר ,מחבר ספר זה הוא היה ערני וכשיר

ש רח שאירוע זה הת,הוא התרשם. תםוהוא לא זכר מי מסר לו א. 1967 ביוני ם שראה כמה תמלילי,השגריר

והורה אחר כך לשרפם כי השגרירות   שקרא כמה תמלילים,הוא זכר. "ליברטי"יום תקיפת , 1967 ביוני 8- ב

בניגוד לטור של אוונס . ף יפרוץ פנימהוהאספסש והשגריר חשש ,היתה נתונה במצור של אספסוף רחוב

השגריר פורטר אישר בפני מחבר ספר , "תעבורת רדיו שיורטה" שתיאר את הנתונים שראה השגריר כ,ונובאק

 שלא ציינתי כי היירוט נעשה על ידי השגרירות או ,אין ספק"כי , 1991 בדצמבר 14- יד מ- כתבב במכתב ,זה

  36".בתוכה

ום שבו התקיף יה העלתה כי ,ב על פי תקנת חופש המידע"למשרד החוץ של ארהשהוגשה שאילתה 

אירוע על  שזכרונו של השגריר ,מכאן.  ביוני8לא , 1967 ביוני 6ב בביירות היה "האספסוף את שגרירות ארה

  אוונס ונובאקםפרטי הראיון הטלפוני של השגריר פורטר ע. אינו מושלם ,לפני כן שנים 24 שהתרחש ,מתח-רב

 ידו של בותכתובת בכת, מחבר ספר זה עם השגרירהמידע בראיון המוקלט של . מחבר ספר זהלא מצויים בידי 

יחד עם , תיעוד זה.  להם כביכולסיפרק אה שלדברי אוונס ונובזת מי מספרים סיפור שונה בתכל,השגריר

את הטור של אוונס ונובאק לא דיווח במדויק שמרמזים , ג"ת ההאזנה לתשדורות תאו על יכולידת העובעמידה

  37. השגריר פורטרדברי

  Taking Sides: America’s Secret Relations with a Militant Israelאת 1984-ין פרסם בסטיבן גר

  38)."היחסים החשאים של אמריקה עם ישראל מיליטנטית: לבחור צד"(

 שחיל האוויר האמריקני ,גרין טוען. כשמשאלי ברורה ריש- עימות הערביבצד הערבי עמידת המחבר לימין ה

 הוא מתאר את RF-4C.39פנטום  צילום-ה מטוסי סיורעארבב 1967-שראל במאמץ המלחמתי של יסייע ל

  ."ליברטי"טי הרדיו של ו יירמתוך הזסיוע אמריקני על היוודע סיון למנוע מהעולם לי כנ"ליברטי"תקיפת 

ב " ומאוחר יותר כשגריר ארה,ב בקהיר" כיועץ מדיני בשגרירות ארה1967-ששירת ב, פארקר. רד ב'ריצ

 את סיפור בפסקנות סתר  ובו1997-רסם בי בחן סיפור זה במאמר מפורט שפ40,ת ערבינודממבכמה 

ם מנ הא:ותיתהמעורר אכן הסיפור  41. ישראל במלחמת ששת הימים לימיןהשתתפות חיל האוויר האמריקני 

 בכך שהורתה לאנשי חיל ה שנה את השתתפות חיל האוויר של30 במשך בסודב לשמור "ממשלת ארהיכלה 

נבצר מדוע , אם כן? לבלום פיהם –כמה וכמהם מנו  ואין ספק שה–ב שהשתתפו בה "של ארההאוויר 

היו רק  "ליברטי"על סיפון ידע זה משהיו שותפים למי ? "ליברטי" צוות לגבי נוהל וב לקיים אות"ממשלת ארהמ

, צוותי קרקע, סיםאם כמה וכמה טיי, לשמור סיפור זה בסודבוודאי יכלו אלה . סודיות היא עסקםש, NSAי שאנ

  .ומפענחי תצלומי אוויר יכלו לעשות זאת
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ב במלחמת ששת "פעילות חיל האוויר של ארהגילו את  , או איש צוות אחר,"ליברטי"ב  NSAאם אכן יחידת

ואחרי כן הבינו שהותקפו בידי ישראל במטרה ,  פעילה בהתשלא לדבר על השתתפו, צד ישראלבהימים 

.  לספר את הסיפור ליברטיאיש משורדיכי במשך ארבעה עשורים לא התייצב תר ר ביוזמו, ק מידע זהילהשת

 תאוריהאם . את לא אחת מהןזאבל ,  התיאוריות שלהםבהשמעת למדי נייםקולהיו שורדי ליברטי , ליכמצוין לע

  ? ששרדוהקורבנותמדוע אינה נתמכת בידי , זאת נכונה

שהיתה קנוניה  "–על פי המאמר של פארקר  - " נמרצותהכחיש  ",רד הלמס' ריצ,לשעבר  CIAראש

לבחור " ,אין כל ממש בהאשמה שבספרו של סטפן גריןש,  הוא גם העיר".1967- כלשהי בתישראלי-תאמריקני

שמעו על לא מקנמרה והלמס . ך המלחמההלבמ תו שטייסת סיור אמריקנית ביצעה בשביל ישראל משימ,"צד

  42. לפחות אחד מהםו שלשלא היתה אפשרית בלי ידיעת, משימה כזאת

 "ליברטי"התוודע לתקרית לאחר ש ,1993- בורן ב. ון אי'ר ג" נקט ד"ליברטי" לתקרית , שונה,גישה נוספת

 :”The USS “Liberty,ומאוחר יותר ספר, כתב דיסרטציהבורן . יימס אנס'מאת ג" 'ליברטי'הסתערות על ה"

Dissenting History vs. Official History )"לעומת היסטוריה חולקתריה והיסט: 'ליברטי'ס א.אס.יו 

זר על כמה וחו, אמריקנית שהמטרה היא אוניה ה בטיעון שישראל תקפה ביודעתבורן תומך כללי). "רשמית

מחקרו ממעיט מאוד בהסתמכות ו,  של אנסעל ספרו בעיקר מושתתתיסתו פת. ן כל קשרהאנקדוטות שאין ביני

   . שביצעלמחקר המוגבבטיפולו ב  כראוידיקפמוא אינו  היתר על כן. מקורות ראשונייםעל 

ן אכן מהיו 43."0838-  שיחת טלפון ממקנמרה לנשיא בכולל ביוני 8ן היומי של מהיו"ש, למשל ,הוא מציין

א  טעות זאת ל44.יא למקנמרהש מהנאיא אלשהיא לא היתה ממקנמרה לנבל א,  בין השנייםחה זאתיד שעמת

  . זו שמעלה בורן על יסוד שיחה המדהימותטענות לא הוהיתה נראית משמעותית ל

מן ז 0826-  ב"סרטוגה" מסיפוןאת המטוסים שהוזנקו " פקודה קולית אישית"בהחזיר שמקנמרה , בורן טוען

כל הראיות הזמינות קובעות כי אף מטוס לא היה יכול להיות מוזנק , ראשית.  זמן סיני1426, שינגטוןוו

 אוניות ןשינגטון וביולא היה כל ערוץ טלפוני מאובטח בין ו,  שנית.שינגטוןוומן  ז0850מנושאות המטוסים לפני 

 פקודת טוען שמקנמרה נתן את , שעליו מסתמך בורן,)8ראה פרק (ויד לואיס והסיפור של דיי. הצי השישי

 ן מת את מקנמרה בפנטגון בשעתםד שבורן ממקובע, ידי הנשיאבמיד ה שר אוההחזרה מהבית הלבן וכי היא

 שר ההגנה מקנמרה אמר אישית למחבר :זאת ועוד. ת המטוסים להחזר, כביכול," הקולית האישיתהפקודה"

 ירלהחזשנתן שהו בצי השישי וכי הפקודה היחידה י כי מעולם לא היתה לו התקשרות קולית עם מ,ספר זה

. תקיפהל הערית ארצות הבמטוסים היתה מחדר המצב בבית הלבן אחרי שהתקבל מידע שישראל עדכנה את 

  שכל מטוסי הצי השישי שהוזנקו,ריםת הצי השישי מאשותרשומות תעבורת המסרים וההיסטוריה של פקוד

 זמן 1125-ב ,ות ההחזרה שלדכבר הוחזרו בידי אדמירל מרטין לפני שמקנמרה נתן את פקו "ליברטי"להגנת 

היחידה שעסקה באיסוף מודיעין [ל הצי ן שוטחישל קבוצת הב "ליברטי"על  מצונזרתיק הב.  לערך,ושינגטון

נמצא , )1985 באפריל 11- שוחרר מסיווג ב( במרכז ההיסטוריה של הצי ןהזמי ,]ובמניעת מודיעין מיריבים

קוק לבקש כי יעביר טלפונית לשר ההגנה ם "אלטלפן ל, NSAראש , ל קרטר"רא. 081415Z " :הקטע הבא

 ם"אל. נים להשיג את השר מקנמרה אישית בטלפון לא צלחוניסיונות ראשו... "ליברטי"מקנמרה מידע על 

 שהשר ,בורן טענת]." שינגטוןו זמן ו081430Z] 1030-תומס נשאר על הקו עד שהשר מקנמרה בא לטלפון ב

ל מחקר לא שנו או תוצאה ו היא באורח ברור פרי דמי,שינגטוןו ו זמן0826- ב"ליברטי"ע על תקיפת דמקנמרה י

  .ושלםמ
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 :They Dare to Speak Outאת ,לשעברקונגרס ארצות הברית חבר , פול פינדלירסם פי, 1985- ב

People and Institutions Confront Israel’s Lobby,) "סדות מתעמתים  אנשים ומו:גלויהם מעזים לומר ב

 45. רביםדיוקים עובדתיים- וריות קונספירציה תוך אי על כמה תיא6שחוזר בפרק  ,)"ת הישראלישדולהעם ה

נה להגיב כמעט כמו ... דקות בלבד30נמצאה במרחק "ב "פינדלי מציין שנושאת מטוסים של ארה, למשל

 מייל 500 במרחק מעל ות שנושאות המטוסים נמצאוקובעה,  פינדלי מתעלם מהתרשומות הרשמיות46."ידיתימ

חר שהסתיימה למעלה משעה לא, ניי זמן ס1602 הראשונים לא הוזנקו לפני יםכי המטוסים האמריקניו

  .פהיהתק

פ ואת הצד הערבי "ים האמריקניים הראשונים שאימצו את אשקקוחד המחאפינדלי היה חבר הקונגרס 

לרבות , פינדלי הסתמך בעיקר על סיפורו של אנס.  בספריוות היטבמוצג עמדותיו. ישראלי- בעימות הערבי

סוד " מניע הזמת. ובאה על סוריהה הישראלית הממשמשת פסוד ההתקת ריהמניע לתקיפה היה שמשהרעיון 

  .לי לעהובאה רכב" ההתקפה על סוריה

ישראלים ה יום לפני התקיפה שנודע CIA-לפינדלי שגורס , לטענהכלשהם מבלי להציע מקור או סמכות 

 שיחת תיאםמחבר ספר זה . וממנמ מקגונגל שמע סיפור זה והוטרד " אל47. להטביע את האוניהיםתכננמ

ומחבר , ון האדן'ג, 1967-ב בתל אביב ב" בשגרירות ארהCIAראש תחנת , מ מקגונגל"אל בין טלפון משולשת

, שהיה מעורב באורח הדוק,  וכי הוא,ר זהו כי אין כל תיעוד התומך בספ,מ מקגונגל" לאלראישהאדן  .ספר זה

  . מאומהלא ידע על כך

, "אמריקה"את המטוסים וש נ מפקדאז, אנגן) דון. (אדמירל דונלד ד-את תתגם חבר הקונגרס פינדלי מצטט 

 לא יכולתי סתם  אבל, מותקפת'ליברטי'ידענו שמנם א.  ביותרקפדניתונסון היתה שליטה 'לנשיא ג: "כמי שאמר

בטח ש שראנגן אי, מאוחר יותר (49.אמר זאת אי פעם ש אדמירל אנגן הכחיש48."ללכת ולצוות על הצלהכך 

 50.)" ולוחמיםכנפיים" (Wings and Warriors בספרו בהערה ,"ליברטי" תקרית עלקר של מחבר ספר זה חבמ

שהו מכניסים כאם אי. אל תענה לאף שאלה: " מפורשתהפקודמי שהוציא  את אדמירל קיד כטמצט פינדלי

 אדמירל 51." לומר משהו אחררשאיאינך .  וכי ישראל התנצלהתעוטזאת היתה כי אתה יכול לומר , אותך לפינה

צל כבד  אלה מטילות עובדות. שייחס לו פינדלי הדבריםאת פעם -איספר זה כי אמר  בפני מחבר הכחישקיד 

  .ל פינדלי כולהש עבודתו עלספק של 

 :Warriors at Suez,הקודםספרו .  על המזרח התיכוןו את השני בספרי1984- בפירסםדונלד נף 

Eisenhower Takes America into the Middle East52) "קח את אמריקה ונהאואר לאייז: לוחמים בסואץ

 Warriors for Jerusalem, The Six Days That,הספר השני. 1981- בראה אור, )"אל תוך המזרח התיכון

Changed the Middle East) "עוסק , )"ששת הימים ששינו את המזרח התיכון, הלוחמים על ירושלים

הוא .  מכוונת על אוניה אמריקניתשהתקיפה הישראלית היתה תקיפה, שם נף טוען 53."ליברטי"בתקרית 

תשובה לבקשה ה ו,ליווי חמושקבל  מהצי השישי ל"ליברטי" תבקשגבי  במעט מידע מוטעה לו סיפורתמתחיל א

: מפקד הצי השישי אדמירל מרטין השיב, שלליווי חמו] 'ליברטי'[לבקשת האוניה  ":1967 ביוני 6', ביום גזו 

לא משתתפת בעימות ולא מטרה , ת באורח ברור במים בינלאומייםב מסומנ"ה של ארה היא אוני"ליברטי"'

 ו יוכלןלוימטוסי ס, הבטיח אדמירל מרטין, במקרה הבלתי סביר של תקיפה. 'ה בידי אומה כלשהיפסבירה לתקי

  54."הבקשה נדחתה. ותק ד10ה תוך ימצא מעל האונילה

שהתמקד בעיקר על תעבורת ,  ר"סדוח.  בשום מקום,ודחייתה ,ור בקשה זתמחבר ספר זה לא הצליח לא

- בידי תת"ליברטי"ף לדחיית בקשת נהמקור היחיד של . כאלהשמסרים  לא מכיל, המסרים הנוגעת לעניין
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 מספק לאאבל , רו שהוא זוכר את המסר מילה במילהספומציין ב , זוכר מסר כזהןאנג.  הוא אנסמרטין אדמירל

מרים שהם היו נ, מסרים אלהילו באמת התנהלו  א55.סרההראיה פשוט ח, על פי אנס. הציטוט או אסמכת

כן ש,  וקרוב לוודאי באוניות אחרות או בתחנות חוף"ליטל רוק"על הסיירת  שות מפקד הצי השישיומבתרש

 , נרחבתקנוניהנדרשת . "הלידיע"מקובל לשלוח העתקי מסרים לאתרים אחרים , "לפעולה"בנוסף למכותבים 

  .על מנת לארגן את היעלמות תרשומת מסרים אלה, המערבת אנשי צי רבים ביותר

 מאשר 56,בהערות בסוף ספרו, נף.  מהסתמכותנו על אנס גם הואפגם נוסף הנובעלוקה במה של נף שההא

 לוחהיתה סמכות לש ,ת הסיגינטמפקד יחיד, דייב לואיס] ן'רס[ל"  שכתב לו כיל מכתב מאנסעהסתמך  כי

 , מכל מקום.לא ראה אותומקגונגל וייתכן שדייב המסר הוכן בידי  .למפקד האוניהתם ולי להראמסרים ב

 שאכן היתה ללואיס סמכות לשלוח מסרים ,נראה." ת ונדחתה בבוז בידי אדמירל מרטיןיהבקשה היתה רשמ

 סיגינטעולות על פולדווח  הסוכנות לביטחון לאומי ל להתקשר עם ו לואיס יכ- למפקד האוניהם בלי להראות

ס יאו כי לל,ב יתקשה להאמין"אבל כל מי שבקי בנוהלי צי ארה. את מפקד האוניהבתמונה שלו מבלי לכלול 

מבלי , טחון האוניהיקשור לתפעול ובהל מקגונגל בנושא "להתקשר עם מפקדיו הישירים של סא" סמכות"היתה 

  .לערב אותו

 של םלהתקשר ישירות עם מפקדיו הבכיריסמכות  ביוני 6- בהיתה ללואיס אכן ו,  נכוןאם מה שאנס כתב לנף

תחת פיקוד ושליטה של אדמירל  "ליברטי"נמצאה עדיין  אותו יום שהרי,  יד ורגלזהסיפור עדיין אין ל, מקגונגל

מפקד , אדמירל מרטין-  תת שלפיקודולליברטי הועברה . ב באירופה"כוחות הימיים של ארההמפקד , מקקיין

קצין מקצועי שלא במסלול , ב"המחשבה שקצין קריפטולוגיה כפיף בצי ארה. 1967יוני  ב7- ב, הצי השישי

בקש סיוע וי, ב באירופה"ואת מפקד הכוחות הימיים של ארה, יעקוף מפקד אוניה שבה הוצבה יחידתו, פיקודי

  .ת נתפסישוט בלתפ ,ות האוניהחממפקד צי סמוך בנושא של בטי

יע מעל ג להוכלוון ילמטוסי סישאדמירל מרטין אכן הבטיח - וכי תת,נשלחאכן המסר כי  ,לצורך הדיון, ניחנ

-  במרחק למעלה מנמצאונושאות המטוסים האמריקניות הסמוכות ביותר ? ייתכןאיך זה .  דקות10האוניה תוך 

מטוס הקרב המהיר ביותר על סיפון נושאות , F4-B לפנטום ."ליברטי" של ה מייל מאזור הסיור המוקצ500

 ,"ריומבער אח"במצב .  דקות להגיע לליברטי60לפחות , קולית מרבית- במהירות שיוט תת, נדרשו, יםהמטוס

ו להגיע מעל כל המטוסים לא יבל במצב זהא,  דקות30 עד 20 הזמן למטרה היה 57,קולית-במהירות על

אדמירל - אם תתה.  לאוניהתם מתרוקנים מדלק זמן רב לפני הגעיוי הרומבער אחאילו הפעילו כי , "ליברטי"

 , סביר יותר לאהאם? יכל לספק שהבטיח סיוע שלא  עד כדי כך ביצועי מטוסי הקרב שלולא הכיר אתמרטין 

  ?פשוט לא מדויק,  בשום מקוםאותרשלא , כרון אנס על מסר זהישז

 לראש הממשלה הסובייטימיד זאת  דיווח הוא ,"ליברטי"ונסון על תקיפת 'נודע לנשיא גאשר כש ,נף מציין

  : ממשיך ואומרנף .קוסיגין בקו החם

  

ממש ונסון הראה ברורות 'ל גשממ. יקנירהעם האמאבל לא , "ליברטי" על תפה הישראלייהקרמלין ידע עתה על התק

  . מחשיבות התקיפהלהמעיטאת נחישותו מתחילה 

 ,סת הישראליםלקבל את גרונסון 'ממשל ג פקידי ונט, התקיפה היתה לגמרי בשוגגשספק על  נמסרלמרות ש... 

 ייתכן שזו היתה תוצאה. פעולה מסוכנת כזובב "מיכת ארה ת מדוע יסכנו הישראלים אתהביןלא מאחר שאיש מהם 

, ה המקרהז היה ואבל אפיל. ןי לא היו כל תימוכאפשרות זולגם אם כי ,  קלה על ההדקוידששל פעולת מפקד מקומי 

  .ל הממשלהקודת הדרגים הגבוהים שפלא מדובר בפעולה עוינת ב
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שתפסיק את  כלו להפעיל על ישראל כדיוהם זקוקים לכל ההשפעה שיו שהנשיא ויועציו ידע, מעבר לחוסר ראיות

, בסופו של דבר. אש- שינגטון להשיג הפסקתו יכולת ואתר בנקודה זאת היה רק מחליש יעימות רגשי יש. הלחימה

.עד לסיום הדוח שלו  פהבלוםוו לטצנתר  וכל הי, את התקיפהרהמשימה לחקוקלארק קליפורד הוטלה על 
58
.  

  

תיאוריה נדרש לשוב ו ,פהישפקד על התק, סיפור על שר הביטחון הישראלי משה דייןגם נף מספר 

  59."ישראלים לא עושים טעויות"ש

ידעו מכמה מקורות  החוץ דין ראסק ושר ההגנה רוברט מקנמרה רש, ונסון'אמנם נקבע ברורות שהנשיא ג

על , אלוף אהרון יריב, ן"ראש אמשל לרבות הודעה ספציפית , ת ובאהשהממשמ" סוריהל עהמהלומה "על 

הוא לא  . אותו לארצות הבריתהעבירהזה ו" סוד" גילתה "ליברטי"ש ואומר נף מעוות את העובדות .התוכנית

. ב" ישירות עם ארהקשרמסוגלת להת היתה  לא"ליברטי"לארצות הברית בשעה שהמידע  הועבר כיצדמסביר 

הפתעה ב ההתקפה לא באה ,ככל הנראה: "הוא אומר, ה על סוריהפב על ההתק"ידע מוקדם של ארהמ לואשר

.... 'ל הכוונות הצבאיות של ישראל כלפי סוריהעאכן ידענו 'ש בזיכרונותיומאשר ונסון 'הנשיא ג. לארצות הברית

גישות שלה את הפקודות הקלטו האנטנות הר? מלא לפחות חלק ממשימתההצליחה לליברטי יתכן שהי

   60"? אותן לוושינגטוןו ביוני והעביר9- בת סוריהלהתקפ

 עד "אלפא" מרגע הגעתה לנקודה ,"ליברטי"קומים השונים של ילפי המ .ובה לשאלת נף שליליתשהת

האחראי לחזית , היא נמצאה הרחק מעבר לאופק של תל אביב ושל פיקוד צפון ,ה הישראליתפלשעת ההתק

מאחר ,  בזמן אמתאותן היתה מבינה ךאי, ת לתקוף את סוריהושהו יכלה להאזין לשידור פקודכאיאם . הסורית

אבל אם היה , NSA-ישר ל  שאולי העבירה מידע גולמי,אפשר לטעון?  דוברי עבריתנה היו על סיפושלא

  ?קחאת הפקודות לשמור מרבאותו ערוץ  היבלק אמדוע ל, NSA ערוץ תקשורת ישיר עם "ליברטי"ל

תזכיר , למשל. ל ההתקפה הקרבה על סוריהעו המשמכמה מקורות שונים ארצות הברית ידעה , אכן

 4בסעיף ין ימצ )שינגטוןו זמן ו0900- נכון ל (1967ני ו בי8-מ, "ישראלי-דוח מצב ערבי", CIAעין של יהמוד

ר ישל ארטילריה ואווהרעשה אינטנסיבית "דוח על  הקונסול האמריקני בירושלים קיבל 1967 ביוני 8שבבוקר 

ס את ו במטרה לתפרבתיה פלהתקהקדמה ככל הנראה ... ז המרכזיזור המפוראמול ה על עמדות סוריות

  61."הרמות שמעל לגבול הישראלי

ב "שירת כקצין בצבא ארהלופטוס  62.ון לופטוס' על ידי ג1994- ו פורסם בללהאמין מכל קשה שהסיפור 

 פושעי מלחמה נאציים להעמיד לדיןשתפקידו , ת מיוחדותוקירבמשרד לחבמשרד המשפטים ואחר כך עבד 

 The Secret War against the Jews ספרו. ניהששהסתננו לארצות הברית אחרי מלחמת העולם ה

לופטוס  ."'ליברטי'תקרית  "מו כולל פרק ש,עם מרק ארונס יחד בתשכ, )"ודית נגד היהודיםסחמה הלהמ"(

ע שהושג הועבר ד וכי המיים הכוחות הישראליאתלרגל כדי  לנקודה מול סיני "ליברטי" שלח את CIA  כי,טוען

  :לדבריו. אז למצרים דרך מרכז מודיעין בריטי בקפריסין

  

 את מפיקי הנפט תיעסיוע אמריקני לישראל ירחששו מאוד ש הגדולים האחרים בעסקי הנפט םינ והשחק"ארמקו"

 שארצות הברית היתה ,עדסלמי יועולם המהכל . במלחמה הקרבה] ב"ארהשל [ צבאי ע סיויעתבמנ לא די. הערבים

קביעה זאת . [חןלחת לשותמלערבים מה של סיוע -אנשי הנפט רצו מידת. לטובת ישראלעם נטייה רלית טעדיין ני

  ."]עין ימיימוד, נתח לשעברמ: NSA-קישור קודם ל, נות חשאייםוראי ":26יים לנתמכת בהערות שו



 תיאוריות קונספירציה: 9

 110 

ונסון או למישהו ' אל גוט הגיעפ הנימפיק. משחקה את קע לשחד נפט בטקסס ויענייניעצמו ב בעסקונסון 'הנשיא ג

 לערבים זרוקיוכל לאם  הנשיא תאנשי הנפט שאלו א .זהותםמקורותינו מעולם לא הצליחו ל. קרוב אליו בבית הלבן

 תכליתה. אסירת תודהיות לההנהגה הערבית יגרום לך אלעולם  סוג כלשהו של סיוע חשאי שהציבור לא יגלה ,עצם

  .1967 מה יקרה במלחמת חשוב אל, היתה לקיים את זרימת הנפט

.ל"ל צהעוכנית מגירה לשלוח לערבים מעט מודיעין תהבית הלבן אישר 
63  

  

לופטוס מתאר את האוניה . "ליברטי"ספק לה אמורה תאליו מתייחס לופטוס היש" מעט המודיעין"את 

לרבות תקשורת , כל תשדורת אלקטרונית ישראלית בסיני לתתצושיכלה ל ,מתוחכםכה כבעלת ציוד האזנה 

שבי חתוך שימוש במבקפריסין שפע אלקטרוני זה מוין על ידי הבריטים . ולהקליטה, םיקשר פנים בתוך טנק

ארצות הברית סייעו , מלחמת ששת הימיםל ששבחזית הדרומית , אם כן, לופטוס טוען. ענק והועבר למצרים

  64.ערבים נגד ישראלה ליובריטנ

מצעות א המידע שנאסף מועבר לקהיר ביכו , לרגל בשביל המצרים"ליברטי" שלח את CIAכי , את טענתו

 מול סיני כמה ימים לפני שהגיעה "ליברטי"ת  אביהצפתח לופטוס בכך ש, חשב בקפריסיןמון מדיעיבסיס מו

 ,או לכל אומה אחרת , לארצות הבריתיוהלכל מה ש יכולות האזנה הרחק מעבר "ליברטי"הוא מייחס ל. םשל

יכול ) ELINT(אלקטרוני המודיעין המעורה בספרות הכל . ותהבאם שני ה20-10 או במשך, 60- בשנות ה

 יכלה "ליברטי"ש,  נניחהאבל הב .הזויות היו 1967-  ב"ליברטי"לקבוע כי טענות לופטוס על יכולות ההאזנה של 

איך ידעה ישראל על יכולות . לופטוסקבע מרי בשיעור שגלאפילו לאסוף מידע אלקטרוני מסיני כמעט או 

מה היו הישראלים משיגים בתקיפתה ,  וישראל ידעה עליה,אם יכולת זאת היה קיימת? 1967 י ביונ"ליברטי"

ם הביסו את המצרים יכוחות ישראלי.  ביוני7- הקרב על סיני הסתיים למעשה ב?  ביוני8- ב, חרוכה מאבמועד 

  . הגדה המערבית של תעלת סואץהשתלטות עלור סיני ובועסקו בטיה

 , כלומר– מצרים לטובת היתה מעורבת במלחמת ששת הימים "ליברטי"טענת לופטוס ש, האירוניה למרבה

תן ינ, פי חוקי הלוחמה הימית על. התסיבה לגיטימית לתקוף אולישראל  היתה מספקת – נגד ישראל שפעלה

וגורם ניטרלי המסייע לצד לוחם ,  של מדינה ניטרליתםהטריטוריאליימים בבכל מקום מלבד צד לוחם לתקוף 

  .  לאותו חוקכפוף

, יה המודרניתר ההיסטולאורך כל, עין ברחבי עולםימוד ספרו היא שארגונילופטוס בזה המרכזית של יהת

עין אמת בכמה יש גרשן כיית. בפרט, מדינת היהודים, ות חשאיות נגד היהודים בכלל ונגד ישראלל פעוביצעו

מחבר , ובעוד שאנטישמיות מפלה היא עובדה היסטורית, מסוימיםו לגבי ארגונים מסוימים בזמנים ינועימט

 בשיתוף נושהתאפיי, 1967-  בוהמוסד  CIA היחסים שלבתחוםאמת לטא מאוד חו לופטוס כי טועןספר זה 

  CIAלא, כךולפי. משרד ההגנהשל ק לחשהיא , סוכנות לביטחון לאומי הוקצתה ל"ליברטי",  זאת ועוד.פעולה

ולא  סוכנויות ןמבלבל לעתים קרובות בי, ככותבים אחרים, לופטוס 65.עין שלהיולא הצי שלטו בפעולות המוד

יים תמשרדים ממשלמחלקות ועם  שלהן ואת קשריהן תחומי השיפוט והבקרהאת , ןמצליח להבין את יחסיה

  .אחרים

שבדרך כלל מקבלים , פני קהלים יהודייםבברחבי ארצות הברית ות להרצא רב מזמנו ק חלמקדישלופטוס 

חלק גדול מדבריו מדויק ייתכן ש.  שהם רוצים לשמועאת אומר לקהלים יהודיים הוא. זה שלוירגשית את הת

יקר על מידע בעלופטוס מסתמך . ואינו מבוסס על תיעוד אינו מדויק "ליברטי"אבל ספרו על תקרית , היסטורית

 הם של אנשים חושף הואם שי השמות היחידאך, "לשעבר"או " ישנים"עין יוקציני מוד" םיים ותיקמרגל"של 
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 רחוקה "ליברטי"התיאוריה שלו על תקיפת . ולכן אי אפשר לאמת את מה שלופטוס מייחס להם, שמתו

  .מלשכנע

טיילור מבהיר . )"2 הרבור פרל"( Pearl Harbor IIאת בהוצאה פרטית  1980- בפרסם טיילור ) ים'ג(יימס 'ג

 "ליברטי". תיציונ-  אנטי העמודים הראשונים בספרו הם תוכחהשבעים. מתנגד לציונותאורח נחרץ שהוא במיד ו

 קטעיםמצטט טיילור . "ליברטי" בפרשתם ישום מחקר או ראיות חדשות לא מוצג.  כמעט מוזכרתינהא

ועדת החקירה מתרשומות הוא מתעלם  .טיעוניו בות תומכינןשא, ב" ועדת החקירה של צי ארהותרשומתמ

      66.במפורש םאות ותתרוסה

.  היה אדמירל תומס ה"ליברטי"ל תקיפת ע את ההסבר הישראלי שללהקצין האמריקני הבכיר ביותר ש

כשהתרחשה . 1974 עד 1970-ר ראשי המטות המשולבים מ"ששירת כיו, גיבור מלחמת העולם השניה, מ"רר

אין לו כל . 1967 באוגוסט 1-  מבצעים של הצי בשה ראשהוא נע. יה ממש בתמונהא הל הוא "ליברטי"תקרית 

אדמירל מורר הכיר אישית את סרן . פהי לקורבנות התקמוקר רגשי עשאבל יש לו ק ,מידע אישי על התקרית

ב כשמורר " באקדמיה של צי ארהשירתש, וזף טות'מ ג"בנו של אלוהיה  "ליברטי"שנהרג על גשר , סטיבן טות

  .היה שם

ושים בנשק מ היו ח"סרטוגה" ם שהמטוסים הראשונים שהוזנקו מנושאת המטוסי,עומד על כךאדמירל מורר 

 , מורר אומר68.ההיפךעל ות מורות נ כל הראיות הזמי67.יימס אנס וכמה מקורות אחרים'כפי שטענו ג, גרעיני

 היתה האוניה המכוערת "ליברטי"כי  ,הטיעון המרכזי שלו הוא .את הסיפור הישראלי" לבלוע"שהוא מסרב 

אותה  לבלבלל וב ולא יכ"צי ארההשייכת ל, "ליברטי"תה כו אתיס תוקף היה חייב לזהוי וכי ט,ב"ביותר בצי ארה

  .עם אוניה מצרית

את מערך חדת וו המיתכרוי המכוח, שהוא, אדמירל מורר מתוך הערכה מלאה כלפי מסכיםמחבר ספר זה 

אינו שותף  CIA דוח ואולם 69.ירו מהאו"ליברטי"ככל הנראה מזהה את היה , מי שלוסיון הטיסה הייונב "צי ארה

 אדמירל 70."אל קוציר" זוהתה בטעות כאוניה המצרית "ליברטי" כי  שייתכן,ת האדמירל ומציין במיוחדכהערל

 צריכים היו, ים היה למעשה אפסייסיונם בעניינים ימישנ, הישראלי חיל האוויר סיימורר לא מסביר מדוע טי

ימית לפני מלחמת ששת הימים -לוחמה אוויריתהניסיון הישראלי ב.  אוניות אמריקניותזיהוי מומחים בתלהיו

 על המשחתת המצרית ים מטוסי אורגן ישראלי2צלפו , 1956- בזמן מבצע סיני ב, למשל. היה מוגבל למדי

טוסי מיסטר נגד המשחתת הבריטית  מ4מ דני שפירא הוביל תקיפה של "ואל,  ליד חיפה"הים אל אוואלראיב"

  .ת אוניה מצרי"קריין"בהנחה המוטעית ש,  בים האדום"קריין"

מה התמקד באוניות חילות הים של המדינות הערביות חת מלועל אוניחיל האוויר הידע המועט שהיה ל

 את זהים מוסביר יתר להניח שהי,  האנטנותך במערןאילו יכלו להבחי, אמיתו של דברל. ן נלחמה ישראלבהש

 עין סובייטיות פעלו במזרח הים התיכוןית מודניומאחר שכמה או, יטיתיבועין סימודכאוניית איסוף  "ליברטי"

  71.ה שניםזב לא ביקרה בנמל ישראלי " מלחמה של ארהיתאף אוניבשעה ש

פה יתק את ההפסיקו דקות בלבד ו12 עד 10תוך ה יבעזיהו את ה ובקר האוויר הראשי "לארוי"טייסי מבנה 

 של האוניה אלא להתנהלותה במשך ה או לכיעורהליופייהוי לא היה כל קשר ילז, בסופו של דבר. תויריוהא

ערבית על יד -  כאוניה לא"ליברטי" ת זיהה א"לארוי"מוביל מבנה . היא לא ירתה חזרה,  זאת אומרת–התקיפה 

  .ב"או דגל ארה,  שלהחוסר החן, לא על ידי האנטנות המרובות - GTR 5 -  הלוף שגסימוני ה
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לא דיבר בארבע עיניים מעולם  שכאשר היה ראש המבצעים של הצי ,אדמירל מורר אמר למחבר ספר זה

ראש המבצעים של הצי בתור ( ."ליברטי" שוחח איתם על תקרית  ולאשרי החוץ או ההגנהעם או  עם הנשיא

פעמיים -עם הנשיא ועם שר ההגנה פעם, זרועותביחד עם קצינים בכירים אחרים וראשי , הוא נכח בישיבות

, מורר ":1985 בדצמבר 12-  מ"נשיונלריונייטד פרס אינט"ים אנדרסון במאמר של ' על ידי גטט צוא הו72.)בשנה

 ראש נתמנהאמר במסיבת העיתונאים כי לא חקר אותה כש, 'ליברטי'בזמן תקיפת בעל מעמד פיקודי שלא היה 

ו תעמד" '.לא במה שקרה,  שעומד לקרותהתי במסקוע'לחמת וייטנאם היה במשך מזה  שכן, ם של הצייעצהמב

 הסופית לסרב תובלי כל קשר לעמד, ככל הנראה.  את הסיפור הישראלי התפתחה שנים אחר כך"בלועללא "

האישור . היה ראש המבצעים של הצי כשובלע אותאדמירל מורר , פה היתה משגהילקבל את ההסבר שהתק

 25-אושר על ידי משרדו ב, שהתקיפה היתה טעות טרגית, ב" החקירה של צי ארהמסקנות ועדתהסופי של 

  .1968במרס 

 זהה דרך כלל היא לאב, בעוד שבמקרים רבים התפיסה חשובה יותר מהמציאותש, ןי להבצריךתמיד 

ועדה נפה הישראלית יל ברעיון שהתקלדרך כבמתמקדות תיאוריות קונספירציה שונות , כךמשום . תולמציא

 אלה בין תיאוריותהחוט המקשר . ותיהצבא יהפעולותאת או  ,של ישראלנות ווגילוי הכאת  "ליברטי" מעמנול

עלמות תה) 2(; ב"ארה-  ישראל ות הרשמיות שלירו החק14כל  ממקיפהולטת ח מוותהתעלמ) 1 (:נוטה להיות

  . ת הקונספירציהי תיאוריעם עולות בקנה אחדן נהעובדות איר שאמהעובדות כ

  :ש פרופסור דן שיפטןי שמדגיפכ

  

פן בסיסי ו באלוקה "ליברטי"פרשת יה של צהקונספירית יתיאור, מוכחים היטבה המפורטים ואסופת הנתוניםלמעבר 

  .  של מקבלי ההחלטות הישראליים באותו זמןהמדיניתמאחר שהיא מתעלמת מהאסטרטגיה , בת המקרויקטפבפרס

 עצם רקש, אינטרס מדיני עליוןכ כלפי ישראל תאמריקניה הדהאת האת ראתה י ההנהגה הישראל,1967בקיץ 

כשישראל נאלצה לסגת בלחץ , 1957-תו בי ואחר1956-יני בסהלקח המר של מבצע .  עליו עלהקיומה של המדינה

על . צחון הצבאיית הנו במפלה מדינית נוספת בעקב1967-בלהסתכן ישראל לא יכלה .  היה חי למדי,אמריקני וסובייטי

עצם כי  עריכהשהלמרות , עות להסכמה אמריקנית לפני שיצאה למלחמהו שב3ישראל המתינה , ו זאהדהלשמר מנת 

סיכוי  לאסטרטגיה המדינית תת לל תוכתשרק תמיכה אמריקני, מנהיגי ישראל ידעו.  המאזניםףקיומה מוטל על כ

ח את עתיד י שיבט,קיימא- י ברמה בהסדר מדינחגיים והטריטוריאליים של המלט האסטרםהמרת ההישגיב חלהצלי

  .ישראל באזור

 שישראל תסכן את פירות המחשבה . עובדה מוגמרתית האיום המצר אסיהבלהצלחת ישראל היתה  ביוני 8 -ב

שלון י על כה מצביעים אמריקנ אנשי צבא ואזרחיםהריגתב ותתקיפה מכוונת של אונית ביון אמריקניבהישגה הצבאי 

  לאאף אחת מהתיאוריות המפוקפקות שהוצגו עד כה.  של מלחמת ששת הימיםת התמונה הכוללתבנחלט בהומ

  . אלהםשיקולימ מותלעתלהעד  שעשוי להיות חיוני דיו ,"ליברטי" תע לתקיפניה מגמצי

שישראל פירושה  ,ןל המתקפה בגוגביב באפלה ל" את ארההניחעל מנת ל "ליברטי"תקפה את ישראל  שההנחה

 שבועות לפני המלחמה כדי 3 ךרי שסיכנה את עצם קיומה במשחאוזאת , 1956של היתה נכונה לחזור למתווה 

 כמעט ה ראוילא,  לא התרחשו רבתי שאפילזוועה-מעשהעל שזה נעשה כדי לטייח הרעיון . יוקדזה במצב מנע מילה

ראש הממשלה או שר זו של ל מתחת ברמה הקבלהת כזאת תתיועמה משטשהחלהרעיון . רצינית להתייחסות

  עולם התקשורתחוקר מנוסה של, ףולבסו). ועד היום(ל פעל אז "בה צהש מהדרך מותעה התעלמ מש,וןחטיהב

לפני  צצה בישראל התיהאמת ה, יה אלהפירצת קונסו גרעין אמת בתיאורילו היהש , בישראל יודעתהפוליטימערכת וה

.מן רבז
73
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, רוריבו בידע, שאותם לא זיהה, קצינים אלה. והאזין לשיחתם" ליברטי" תצלומי אוויר של יםחנובראה קצינים 

רסמה כתבה ופ" ליברטי"בעלון אגודת ותיקי .  לתקוף אותהופקד וב"ניפה דגל ארהמ האוניה ש,לדבריו

  :בה נאמר בין היתרש, "ה פפוצהישראלי סרן  רב"שכותרתה 

  

יצר בינואר , חדר המלחמה הישראליבעת שנמצא בתקיפה והיה עד ל ,רב סרן ישראליבעבר שלטענתו היה , אדם

יכולנו לשמוע את הטייסים . "אמר האיש" ,דגל הוא שקרסיפור שלא התנוסס ה. "השנה קשר עם אחד מחברינו לצוות

 את רחיקרירות האמריקנית נתבקשו להגפקידי השכי , האישועוד סיפר " .אמריקניניפה דגל ממדווחים שהאוניה 

." עמדו על כך שאין כל אוניות אמריקניות באזורי הללווכ, האוניה מחופי ישראל
1

  

  

בכתבה מאת סטיפן , 1984 במרס 18- ב,  כמה שבועות לפני כןופיעהשל סיפור זה הרסה מפורטת יותר יג

- ללמחבר ו ידוע וא כי הן בהיומינץ אבל צנקבה בשמו של  לא כתבה ה.UPIסוכנות שפורסמה על ידי , גרין

UPI . את מינץ כל זכיר הלא אך שם , "ליברטי"גרין על תקרית כתב , 1984- שיצא לאור ב, "לבחור צד"בספרו

, ניןבו'  לריץנותראיוה 2 מותורשתגרין מסר את . ןטלפופעמיים ב מינץשראיין את וזאת אף , וואת סיפור

ראיון זה . להסריט ראיון עם מינץכדי צוות למדינת מיין  יגרהשוזו , CBSרשת של "  דקות60" תוכנית ימפיקמ

עורך המחקר של הפקת ערוץ הטלוויזיה , לאדריאן פנינקמות ורשתאת האחר כך בונין העביר . מעולם לא שודר

  .יפורו בתוכניתשראיין את מינץ אך לא השתמש בס, "'ליברטי'התקפה על ה", "תמז"

מינץ אמר . שאלת אמינותובבירור את  המעוררות קביעות כמה הכילשל פנינק עם מינץ מהראיון מת ורשת

י נִ הוא גם זכר שיחת טלפון ש�ֶ . וניהאב בקשר ל'שגרירות ארהעם היו שלושה ניסיונות להתקשר " ש,לפנינק

כדי ב " שגרירות ארהעםל " צהניין התקשרותכל ע."  בבוקר0900- ב] האמריקני[ח הצבאי פמוטי ניהל עם הנס

דקות ספורות לאחר  התקיימה 0900-אבל השיחה ב,  שנוי במחלוקתל אוניות אמריקניות באזורעלשאול 

ינץ שהה אותו מם ומנהא. 1400קיפה האווירית החלה מעט לפני תה. "אלפא" הגיעה לנקודה "ליברטי"ש

זוכר שראה כי הסימון של "מינץ ? וכחותו התמוהה שם לנלעורר תשומת לב  במשך חמש שעות בליל"בחמ

 שהסימון של ,הראיות הזמינות קובעות כל." הוא לא הורד.  המבצעים כל אותו יוםלוח נותר על 'ליברטי'

 לא חיל האוויר בתל אביבט "ע ובמשל"צפ במ.חיפה ב בסטלה מאריסי"הבקרה במצפעל לוח נמצא " ליברטי"

. "קפו את האוניהתדיווחים ברמקולים מהטייסים ש" ששמע ,מינץ אמר. ים ימירה או בק סימוןותהיו כלל לוח

טענות את  מאמתותההקלטות לא ו, את התקשורת הזמינה בין הטייסים והבקרים מלל ותירגםיחיל האוויר ת

אם  אבל אמר שיוכל למצוא אותו בקלות ,לא יכול לזכור בדיוק איפה נמצא פיקוד דרום"מינץ  ,זאת ועוד. מינץ

כפי כלל  חיל האוויר לא נראה ט"שלמ( .ל היו בתל אביב"צהומפקדות חיל האוויר , 1967- ב." תל אביבגיע לי

היה במלחמת ששת הימים  גביש )שייקה(ישעיהו הפיקוד אלוף ; בבאר שבעפיקוד דרום נמצא .) מינץשתיארו 

בסתירות אלה  "תמז"ערוץ די היה לש, יתכןי . שנע בסיני בכיוון תעלת סואץ,ם"על זחלבמפקדה הקדמית שלו 

  . הסיפור של מינץכדי לפסול את שידור

  ורוברט נובאקאוונסרולנד של טור לרגל פרסום ה דקות 15-  במשך כטלפוניתשוב כשרואיין והופיע מינץ צץ 

  :שם נאמר ,1991 בנובמבר 6- ב"וושינגטון פוסט"ב
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 שהאוניה ,שידר' מה שעות לפני שמפציץ הקרב מדגם מיראזל במשך כ"נכח במפקדת צה, ב"יליד ארה, ן סת מינץ"רס

,תיבני מָ גנרל מנטור שלו הלמינץ הותר ללוות את חברו ו. נשלח לתקוף היא אמריקניתש
2

 –" חדר המלחמה" אל תוך 

ודאות ו לנות מספקרוריבבהאווירה הפכה ,  סיפר לנו,בעוד הדקות נוקפות.  בתל אביב ביותרמפקדה מאובטחת סודית

.זהות האוניהלר אשב
3

ו תסיפר לנו מינץ טלפונית מבי ",הם שוחחו על צילומים של אוניה שחשבו לאמריקנית" 

  ." אחריותיטולאיש לא רצה ל" .מיין, בהולטון

 אוניה העה לוה שלא ידהשיבהשגרירות . ב בתל אביב"הוא אמר שהצילומים נשלחו לזיהוי לשגרירות ארה

קצינים של .  המשחק המודיעיניכלליעל פי  שנדרש ,שקרזהו  –ח הים התיכון באותו חלק של מזרכלשהי אמריקנית 

היו  ...."ליברטי" –זאת אוניה אמריקנית ש, הכל חשו"ו, אמר לנו מינץ" ,יינס'האוניות הלוחמות של ג"ל בחנו את "צה

  ."הכל בחדר היו משוכנעים שזאת אוניה אמריקנית. על הדגל,  על הסימוניםדיבורים

 נץ מי,מיד אחר כך . האוניה יצאה לא מחדר המלחמה אלא מקצינים בכיריםת שהפקודה להטביע א,מינץ אמר

הישראלים היו : "הוא אמר לנו, אשר למינץ עצמו."  האם עשו את הדבר הנכוןתהיו ספקו"ל "אמר שלרבים מקציני צה

".ו היתה שם סייע לזירוז'ליברטי'להודות ש אבל הסירוב האמריקני, באסוןאשמים 
4

  

  

, רוזנטל. מ.רסם איפ, 1991 בנובמבר 8-ב, יומיים אחר כך. ה ללא תגובשאר לא נ ונובאקאוונסהטור של 

 אוונסלטור של ובו נדרש " ,אנטומיה של סק"פ"מאמר מערכת שכותרתו , "ניו יורק טיימס"של ה  בכירךרוע

  :מינץולפרשת ונובאק 

  

ראיות  "ששל בתל אביב אותו יום ומא"במפקדת צהשהה  ,אלישאמריקני שהיה אז רב סרן ישר, נובאק כתבו-אוונס

  ."ה אמריקניתיהיטב שהם תוקפים אונידעו  םשהישראלי

   . אם הוא יודעלעזאזל

. מיין,  מכירות של כימיקלים בהולטוןסוכןעכשיו  ,שלהם היה סת מינץ" יהיעד הרא" שו ונובאק אמראוונס

שהישראלים " אישר"פעם - הכחשה נזעמת שאינעניתי ב, "מדויק"נאי ו עיתדיווחיה לאימות פיבצי, פנתי אליוליכשט

.אוונסאת ההיפך למר  אמרהוא אמר ש. וידע
5

  

  

התקפה  "וכותרתש, מיין, ת בחתימת סת מינץ מהולטוןכ מכתב למער"ושינגטון פוסטו"בפרסם התלמחרת 

שינו את סדר הם , לדבריו. הלכהכלא ש ונובאק ציטטו אותו אוונסש, שםמינץ טען ." טעות טרגית: 'ליברטי'על 

  : כלהלןכםיסלמערכת  מכתבואת .  תשובותיו מהקשרןתהאירועים והוציאו א

  

תקיפה לו התייחסתי ל כאי,"היה ספק האם עשו את הדבר הנכון "םשלישראלי ו אותי כאומרט הטור ציטיבעל, לבסוף

, זהות האוניה שנותרה בקרב כמה מהקציניםודאות ביחס ל- למעשה דיברתי על איאולם, אוניה אמריקנית על מכוונת

אין כל הצדקה להשתמש .  היתה טרגדיה אנושית נוראה'ליברטי'תקרית . שה השנייה של השגרירותחגם לאחר ההכ

". עיוותים וסילופים בה לליבוי שנאה באמצעות 
6

  

  

בהסבירם שמינץ ,  בנובמבר11- ב "שינגטון פוסטוו" ונובאק הגנו על הטור המקורי שלהם במאמר באוונס

אמר לעיתון  "– הוסיפו אוונס ונובאק –מינץ ". שהוא עלול להימצא בסכנה" כי פחד ,מה שאמר להםאת הכחיש 

מינץ ואוונס בין שיחת הטלפון כי  ,ושריא הטורבעלי  7."כ ידפקו על דלתו"ישראלי שאין לו צורך שהמוסד והשב

  8." דקות15-ר ממינץ דיבר איתנו יות" וכי , באוקטובר22- בקיימההת

, "רוזלם רפורט'ג"עורך , ידי הירש גודמןב הבעלי טורים נכתבזאת של  ההמילה האחרונה במלחמ

 Messrs. Errors and No“תחת הכותרת . 1991 בנובמבר 21- במהפורס" המילה האחרונה "רשימתוש

Facts” )"משחק מילים על השמות – "האדונים טעויות בלי עובדות Evans and Novak( , את הזיםגודמן 
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,  מינץדבריהסתמכו על על שמידע משמעותי רב ו ו על שהשמיטהםנזף ב,  של אוונס ונובאק שורה שורהטורם

  9".ענפחות ממשכ" אינו הגיוני וו סיפורשכן

 בסיפור ,בפעם הראשונה. "ליברטי"ורים סותרים על הידוע לו על פרשת פפר כמה סייסת מינץ ס

 וצבה במושהמודיעין חיל השובץ ב, ל"סרן בצה- היה רבהכריז כי, "ליברטי"קי ם בעלון אגודת ותירסשהתפ

מה - ובילה זמןי וחצ15בא לישראל כיהודי אמריקני בגיל לדבריו . 1967 ביוני 8- ל בתל אביב ב"הפיקוד של צה

 ביוני 20-לקיבוץ מגן ב של הטלוויזיה הישראלית 1נציג של ערוץ התקשר , לבקשת מחבר ספר זה. בקיבוץ מגן

,  וחצי15הוא לא היה בן .  סת מינץמושוץ גבר אמריקני ו בא לקיב1963 שבנובמבר ,נאמר לו טלפונית. 2001

הם עזבו את הקיבוץ .  קרןושמהשה יאשם  אואכן נש,  דיו להתחתןבוגראבל , כפי שסיפר מינץ לאדריאן פנינק

בקיבוץ חבר לא היה  1967-1963שבשנים  , עודןנציג הקיבוץ ציי.  עליהם איש ומאז לא שמע1964בספטמבר 

  .סםמפורקצין בכיר או כשלהו ששירת כ

 ובסיפורי ."האב הקיבוצי שלי"שקרא לו  ," ישראלי בכירגנרל" עםהתיידד כי סיפר , לעומת זאת, מינץ

נינק אבל לאדריאן פ 10. לא הזכירו כלל הסופר סטיפן גריןםבראיון שלו עו,  לא זכר בדיוק את שמוהואהקודמים 

מעולם לא  ": במאמרוהבהירגודמן .  בני מתיו ונובאק כינה אותאוונסובטור של ,  בני מוטיהגנרלשם אמר ש

שבמלחמת ששת הימים ,  מט)דני( ישראלי ידוע בשם דניאל "גנרל"יש  11."היה איש בשם זה בצבא הישראלי

האב " ספר זה האם היה על ידי מחבראלוף דני מט כשנשאל . 1978- וקודם לדרגת אלוף ב ,ט"היה מח

אמר ו, בשלילהמט ענה –ל "תמש כשהתגייס לצהש השם שבו מינץ טען שה–או חבר של מינץ או דגן " הקיבוצי

  12.ם לא שמע על מינץ או דגןלכי מעו

 האישי ו מספרוכי, את אזרחותו האמריקניתכדי לא לאבד " גיורא דגן "שםבל "מינץ טען כי התגייס לצה

ל לאשר את ולהפנות את אדריאן פנינק למישהו בישראל שיכ, או לא רצה, הוא לא הצליח. 968409ל הוא "בצה

ות שלא היה למינץ דרכון מוחתם למדמות פנינק מורשת. 1967 יפנלת שהותו שם ו שנ5- או שהכירו ב,וסיפור

סגן דובר , ןן גיסינמ רע"אל. טענותיו האחרותלאישוש   כל תיעודו להלא היו,  כי נסע אי פעם לישראלוכיחשי

. סת מינץאחר ו, 968409אישי ו המספרש, ל בחפשו אחר גיורא דגן" של צה רשומות כוח האדם אתבחן, ל"צה

דגן אותו אבל , אישיו המספרשאכן זה היה , גןדגיורא איתר את  לאב, ל סת מינץעכלשהו לא מצא תיעוד הוא 

 "דוקימוצב הפ" לגיעהאפשרות שנהג במאגר רכב י. הוא היה נהג במאגר רכב -  לא היה רב סרן או קצין מודיעין

" שההסתם " שבזמן ש, סבירפחותעוד ו. בלשון המעטה, ה ביותרבמלחמת ששת הימים קלושחיל האוויר של 

ב "עם דגל ארה "ליברטי"לומי אוויר של צקציני חיל אוויר מקבלים ת, כדבריו, ץנמיראה  ,"מוצב הפיקוד"ב

ב ושואלים אם האוניה "שגרירות ארהעם מתקשרים ול גם בדישמע אותם דנכי  שר לטענתוא. שנראה בבירור

אחרי שמישהו כי ,  הוסיף וטען מינץ.כזאתש לשיחה דאין כל תיעוב "ארהלשגרירות התברר כי , אמריקנית

שמע אותם פוקדים ,  אמריקניתאינהדכן את קציני חיל האוויר שהאוניה יע,  לא זיההותושא, ב"בשגרירות ארה

  .פהיקעל הת

רד 'ריצ יגרש 1984,13במאי  "ליברטי" אגודת ותיקי ןהתפרסם בעלו" הפ צהסרן ישראלי פו- רב"אחרי ש

בונין  .תוכניתהצוות טלוויזיה למיין לראיין את מינץ בשביל , CBSשל רשת "  דקות60"תוכנית הממפיקי , בונין

  .רו את הסיפזנחשהטיל ספק באמינות מינץ ו, אמר למחבר ספר זה

התקפה על " לוושינגטון הבירה כדי להתחיל בהקלטת התוכנית "תמז"הגיע צוות ערוץ הטלוויזיה כאשר 

צוות ההפקה , על פי בונין. "תמז"עורך המחקר של , העביר בונין את הסיפור לחברו אדריאן פנינק, "'ליברטי'

והוא שקישר אותם עם סת , בוושינגטון"  קונספירציהחסיד"איש יחסי ציבור ,  שכר את דייויד וולש"תמז" של

פקפק , בוניןכו והאבל כמ,  את מינץ ואשתו ברברה לוושינגטון וראיין אותוזימןנק יפנ. מינץ ועם סטיפן גרין

ר יפשבהם ס,  מינץ גם העניק לסופר סטיפן גרין כמה ראיונות טלפוניים14.מישדר ולא כלל אותו בנותואמיב

אולי קרא מינץ את . מול סיני בערב לפני שהאוניה הגיעה לשם"ליברטי"מיקם את הוא שפרט לכך , סיפור דומה

הסיפור  16.שכן לא כלל אותו בספרו, מסיפור מינץ לא התרשםגרין נראה ש,  מכל מקום15.ם של פירסוןיהסיפור

 של עסיוההיה טיוח המניע  , לטענת גרין.יפר גרין לגבי המניע לתקיפהזה שס לגרין שונה מאוד ממינץשסיפר 

  . לפני המלחמהממשר האמריקני חיל האווי

הסיפור מאחורי " בשידור חי של תוכנית 1992- אבל הופיע ב17,רב להתראיין על ידי מחבר ספר זהימינץ ס

שהיה קצין כמי , כבעבר, ציג את עצמולא ההוא . יוהיה שוב שונה מקודמהפעם  ו סיפור.NBCברשת " הסיפור

מרכז הבקרה של בפחה שביקר חבר מ 20בן ל "צהכחייל ליו שאמר ע, רד קיילי'ריצ, חהנהמ. מודיעין ישראלי
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 שלא היה ספק בקרב הישראלים שהאוניה אמריקנית וכי תצלומים , אמרמינץ. חיל האוויר הישראלי בתל אביב

מר שהקשר בסיפורים קודמים א( הכחישה שהאוניה אמריקנית אשר, ב"ו לשגרירות ארהחנשל" ליברטי"של 

 .) תשובת השגרירות היתה ידע מהמנייןלא ברור , רותירגשביקר במאחר שלא ו, יעם השגרירות היה טלפונ

 שאם ,הישראלים השתכנעו ":וףהישראלים לתק תהחלטעל משהו -סיים בהסבר דחוקאת הופעתו בטלוויזיה 

 שהאוניה אינה ,שתהיהכל קלושה כ, אפשרות שי.... הם- האמריקנים לא מוכנים לאשר את קיום אונייתם

   18."תאמריקני

תפיסה שלו מלמדות על היעדר " ליברטי"של סיפור השונות רסות יהג. חידהנותרה בגדר מינץ תופעת 

ברור  ,אם דגן היה מינץלא ברור בעוד ש. ויבסיס סיפורבספציפי  או מניע  קשה לזהות אינטרס. יחידהעקבית

מטרותיו . אינו מדויקבפי מינץ  וומומיק" מהחחדר המל"תיאור מינץ של .  מודיעיןנילא מינץ היו קציושלא דגן 

מכתבו . קונספירציהיות ר של כמה רוקחי תיאוםיקירמה - לזמןהיה " ן מינץ'רס. "יםנותרו עלומומניעיו 

 אמר,  את סיפור מינץ כלא אמיןפסלש, " דקות60"מפיק , בונין' ריץ.  בודאי צינן קשר זה"וושינגטון פוסט"ל

   19."תמוטרדמינץ הוא נפש ", למחבר ספר זה

פנינק .  סיפור נוסףשףח" תמז"של ערוץ " 'ליברטי'התקפה על " מישדרל ימחקרו של אדריאן פנינק בשב

 יפדרל כלאישראלי באסיר  כי ביקר ואמר לוהלה ,  מקלוסקי)פיט(. ים לשעבר פול נר הנבחתראיין את חבר בי

 השתתף בתקיפת ,אלירישבחיל האוויר ה טייסכ, בשעתוכי אמר לו , בניאמנון תָ , האסיר. ימיזור, בספרינגפילד

  .ה אמריקניתיר כאונורביב" ליברטי"הה את יזבעת התקיפה וכי " ליברטי"

 קפנינ. בר הקונגרס מקלוסקיח לאמר דברים אלהלם לא ו שמע,ואמר לוזה , כלאותבני בעם ר שפנינק התק

רת י לה ששסיפרתבני ש ,נקירה לפנאמהיא . ן אותהי הקודמת של תבני וראיזוגו- בניו יורק את בת איתר

ואם כחייל ס בחיל האוויר יטיאם כתיעוד על תבני  שחיפש, ל"דובר צה.  שהיה טייסאמר אבל לא ,ל"בצה

  20.העלה חרס, ל"צהב

אסיר מספר , אמנון תבניכי אישר למחבר ספר זה  ,מיזורי,  בספרינגפילדםפדרלייהמרכז הרפואי לאסירים 

הוא . קשירת קשר לשוד בנקב וד של המחוז הדרומי של ניו יורק בשוירלפדהורשע בבית משפט , 05818-054

 באפריל 26- תבני נכנס לכלא ב,הרשומותלפי . גריסה. על ידי השופט המחוזי תומס פי ות מאסר שנ10-נדון ל

לפי דוחות .  וחזר לניו יורק1986נובמבר ב 19-הוא שוחרר על תנאי ב.  יום25-ו חודשים 30 וריצה 1984

. נות של מחבר ספר זה לאתר את תבני בישראל לא צלחווניסי. 1986אל בדצמבר ר המבחן גורש לישתוריש

  21.א הצליח לאתרו ול,ינה את שמושתבני  1986-לישראל בגירושו שלאחר  ,התבררמחבר ספר זה ל

  במבנה2ס שהיה מספר יהטי,  המרמשמשה. "ליברטי"ת ופייסי חיל האוויר היו מעורבים בתקי טארבעה

, יוסף צוק, "לארוי"מוביל מבנה  22.ימפגן אווירלקראת  תוך כדי אימון 1969-נהרג בהתרסקות מטוס ב, "אלירו"

 2 ומספר "כורסה"שני הטייסים הנותרים היו מוביל מבנה . 2009- בנפטר , בשעתוששמו לא הותר לפרסום

מבכירי טייסי , ף יפתח ספקטוראלו - תת חשף עצמו וזוהה כ"כורסה" מוביל מבנה 24 23.  שחיים בישראל,שלו

.  אמנון תבניששמומזהה טייס לא שום רישום של חיל האוויר .  שלו הוא יוחאי ריכטר2מספר  .חיל האוויר

 אחד למקלוסקי –שתבני סיפר שני סיפורים שונים , כמובן, ייתכן . סיפור בדיםרקחואו מקלוסקי , פנינק, תבני

בעוד ,  לפנינק לא היה כל עניין אישי בפרשהשהרי,  יותר פנינק אמין שלוסיפור, מבין השניים. ואחר לפנינק

  .ישראלרחש טינה גלויה לשמקלוסקי 

ווייד .  מאת רונלד וורשימהרסם י פ"אורלנדו סנטינל"העיתון ר שאכ, 1997סיפור מדהים עוד יותר צץ ביולי 

 שעבד במחלקת ההנדסה של , כתבווייד". 'ליברטי'על ישראל להודות באמת על  "השכותרת, טקסס, מרוקוול

חלק המעניין ב. "פואבלו" וב"ליברטי"כננה את מערכות איסוף הנתונים שהותקנו בישת, סיסטמס-חברת אי

  :רשימה נאמרביותר ב

  

מעקב במטוסים ישראליים בשנות להתקנת מערכות [לפקח על החוזה בטקסס אחד הישראלים שהוצבו במפעל שלנו 

והנפאלם על , הרקטות, ם על המטוס שהוביל את תקיפות המקלעים"וויר שהיה קצין מכהיה איש צוות א, ]1970-ה

."ליברטי"
25

  

 שהתקיפה תוכננה היטב מראש והופסקה רק כאשר תחנות האזנה ישראליות קלטו ,רטיות הוא אישרפבשיחות 

  ."ליברטי" שבאו לעזרת ,תשדורות רדיו של מטוסי קרב מנושאות מטוסים אמריקניות
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השיחות "המידע שלו ממקור ראשון או שוהאם " שיחות הפרטיות"נכח בבהיר האם השווייד לא , ציין לראוי

אבל , ם הישראלי"שם קצין המכנקב ב לא "אורלדנו סנטינל". סופרו לו והמידע שלו בגדר שמועה" הפרטיות

 Intelligencer: The Journal of U.S. Intelligence- רונלד ווייד הרחיב את סיפורו בבהמשך עשה זאתווייד 

Studies) ם "בכך שכלל את שם קצין המכ) 26' עמ, 1999דצמבר ) ב"כתב העת של חקר מודיעין של ארה

 לפקח על וים שנשלחיאחד מהקצינים הישראל. "2000 בינואר 8-ביע באינטרנט פהמכתב הו .הישראלי

ון אמר לקבוצה קטנה שהוא עצמו היה קצין לבנ, "ליברטי"נושא עלה כאשר , יום אחד. ן לבנוןנהפרויקט היה יוח

הוא גילה שהתקיפה תוכננה היטב  .פלםאוהטיל עליה נ" ליברטי"על ם במטוס התקיפה המוביל שצלף "מכ

או ששמע מיד " הקבוצה הקטנה"אחד מ ווייד שוב לא מבהיר האם היה 26.ותואמה מראש עם כוחות ימיים

  .שניה את מה שלבנון אמר כביכול לקבוצה הקטנה

,  בראיון טלפוני עם מחבר ספר זה27.היה קצין בחיל האוויר הישראלי שהתמחה באלקטרוניקה יוחנן לבנון

-פרש בדרגת סגן, במטוסי ווטור אחרי המלחמה, כטייסלא , הוא טס. ציין כי כלל לא טס במלחמת ששת הימים

הוא בילה זמן ניכר בארצות . לאלקטרוניקהאזרחי מומחה   בתור,ססק ט,סיסטמס בגרינוויל- אינשלח לו, אלוף

בעקבות פציעה קשה , ניו מקסיקו, לרבות שהות ארוכה במרכז הכוויות של בית חולים באלבקרקי, הברית

 והקטע "אורלנדו סנטינל"כשנמסרו לו הכתבה ב. הוא מתגורר כיום בישראל. בהתרסקות מטוס אזרחי

  : שבו כתב,ידלוויששלח מייל -איב הגיב לבנון, האינטרנטי של רון ווייד

  

שבו אוזכרו שמי והערותיי על תקיפת האוניה ) תאריך לא ידוע(באחרונה קראתי פקס שלך למר אנדרסון , מר ווייד

  .ליברטי

 ובשיחה ,"ליברטי"ה יתצלומים של הנזק שנגרם לאונסיסטמס -על ידי אחד ממהנדסי איאכן הוצגו בפני 

בשעות אחר הצהריים . יפת חיל האוויר הישראלי היתה בטעות ראשון כי תקממקורשהתפתחה ציינתי שיש לי מידע 

שני קציני ניגשו אליו , מפקד חיל האוויר הישראלי, ששוחחתי עם אלוף הוד תוך כדי, התקיפהיום המאוחרות של 

 לא ניתן לטעות.  היא אמריקנית,שהונח כי היא מצרית, שהותקפה שייתכן כי האוניהאמרו לו ומודיעין של חיל האוויר 

  .בתגובתו ובצערו

ולמעשה סילפת , אתה ציטטת אותי לא נכון. בנושא זה  כשפנו אלי,מאוחר יותרגם  ו, באותו זמןדברייאלה היו 

  ? שנה17 אתיקה במשך קציןמנם היית ו הא. יותר מזהתני יכול להיות תקין פוליטייא. את דברי

לאחר ויקט בכיר רכמהנדס פ י החברהעל יד הועסקתי, סיסטמס- בזמני באי. לא טסתי במלחמת ששת הימים

  .שכתבת  קצין מפקח כפייולכן לא היית ,כבר פרשתי מחיל האוויר הישראליש

ן לבנוןניוח
28

  

  

וכי , "ליברטי" על רשמע את לבנון מדבא הודה כי מעולם לו במייל ש- באי ווייד הגיב למסר של לבנון רון

  :מייל- באי2000 במרס 18-תנצל בפני לבנון בהוא ה. סיסטמס-אדם אחר באיפי ו היה שמועה מ שלמקורה

  

על ידי חבר קרוב שלא היתה לי   סופר לי17/3-הסיפור שהעברתי הלאה לגבי נושא המסר שלך מ, מר לבנון היקר

אם מידע זה אינו נכון . המידע ניתן על ידך לקבוצה קטנהש אלא ,נכחתי בשיחהשלא טענתי . סיבה לפקפק במהימנותו

, תקיפה על ליברטיעם הקשר כל אם אתה חף מ. אנא קבל את התנצלותי הכנה ביותר, ידע שגויאו אם נמסר לי מ

  .שנינו הפכנו לקורבן

רונלד ווייד
29
   

  

ארמון " (The Puzzle Palace,1982-  מהסוכנות לביטחון לאומיבספרו על , יימס במפורד'הסופר ג

שנערכה כי הישראלים לא רצו  ,כאמריקניתכתקיפה על אוניה ידועה " ליברטי" תיאר את תקיפת ,)"החידות
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במפורד באורח הבהיר , ין על ידי מחבר ספר זהיכשרוא. שארצות הברית תדע שהם עומדים לתקוף את סוריה

סוד ההתקפה " כאשר 30.סלידה עמוקה מישראלוכי יש לו " ליברטי"ברור כי הוא מזדהה מאוד עם אנשי צוות 

ב בתל אביב לשר החוץ "משגריר ארה  המברקתעם חשיפ, ר ספר זה על ידי מחבביעילותהופרך " על סוריה

  : מוורמונט"רוטלנד הרלד"ב, ון בורן' ג,רציה אחרית קונספו תיאוריחסידצוטט  ,האמריקני

  

 היתה תמרצה חוץ להיסטוריה שגם כתב דיסרטציה על ליברטי ומאמין שההתקפה על האוניה האמריקני, ון בורן'ג

, אם השגריר שולח את המסר הזהש, כווןתאני מ. "י כן עם קריסטול שקשה למצוא מניע ברורמסכים אף על פ, מכוונת

, מניע אחר"הצוות למצוא  מר שעלוהוא א. אומר בורן" ,אין טעם לתקוף את האוניה כדי למנוע ממנה לשלוח את המסר

".אם הם רוצים אי פעם להוכיח את טענתם
31

  

  

 סיוןינורד מדווח שהמניע לתקיפה היה פ במ32."גוף השקרים"ה בספרו שכזיימס במפורד סיפק מניע 'ג

ממקור אין כל אישור . עריש ללמוד על פשעי מלחמה ומעשי זוועה שבוצעו באל "ליברטי"מנוע מלישראלי 

הקליטה ] 'ליברטי' באמצעות NSA"[אבל במפורד טוען כי . חמה באל ערישל שישראל ביצעה פשעי מ,עצמאי

במפורד  33]."באל עריש[ מיילים אחדים בלבד במרחקהמרובים שבוצעו אותו בוקר ראיות של מעשי הזוועה 

 גם לא מצליח להסביר אהו. שעי מלחמהפאינו מסביר איך ציוד מעקב אלקטרוני יכול לתעד ראיות על ביצוע 

וע דמ, או אם הוקלטו ראיות כאלה, EC-121 הצי סמדוע הראיות לפשעי מלחמה אלה לא הוקלטו על ידי מטו

 ,NSAו מאוחר יותר לקלטות במטה ב הקשיו את התשדורות אוששמע ,על סיפון המטוסאיש מלשונאי העברית 

 לגמרי מכל אזכור חף  כזה עברייעל ידי לשונא החומר שסופק לבמפורד. לאישאמרו דבר על כך אי פעם לא 

  .של ראיות לפשעי מלחמה

 בידי מטוס מעקב ו שנערכ, כולההפבמפורד את קיומן של הקלטות של התקיחושף ,  בספרו7בפרק 

 רות שלובתחום קליטת תשד, ב שטס גבוה מעל פני הים התיכון" של צי ארהEC-121אלקטרוני מדגם 

ה היתה על יפאלה מוכיח כי התק קלטותבבמפורד טוען שהמידע  ."ליברטי" ת שתקפו איםהמטוסים הישראלי

" דות העמוקים והאפלים ביותרוהס"הוא טוען שקלטות אלה הן בין . ידעו שהיא אמריקנית םאוניה שהישראלי

עברי -לשונאי רוסי 34,מרווין נוביקי, ב בדימוס"מקור המידע שלו הוא קצין צי ארה .הסוכנות לביטחון לאומישל 

לאחר . התקיפה כשטס מעל אזור התקיפה ופיקח על המעקב וההקלטה של EC-121- שהיה על סיפון ה

  .ר וחוקר פולברייטויקי קיבל דוקטורט ונעשה פרופסבנו, פרישתו מהצי

- בNSAצוות אשר הקליט תשדורות הרדיו הישראליות ששמע נוביקי ו שנוביקי אמר לו כי, במפורד טוען

121-EC, התקיפה היתה תקיפה ישראלית על אוניה ידועה כאמריקנית מוכיחות כי.NSA  לם לא הודתה ומע

אם אי , EC-121-  משנה מה יוכיחו בסופו של דבר ההקלטות של הין זהא. קלטות כאלה קיימות בפומבי כי

 את אמינות ים ביעילותמקעקע 2000 במרס 3-מייל מ-לבמפורד באי פקיסשנוביקי  הנתונים ;פעם ישוחררו

 EC-121-  הע על ידירועל הקלטת האי -עניין אלא גם אמין ביותר מלא רק  - נוביקי מספר סיפור . במפורד

. נוביקי אמר לבמפורד בדיוק את ההיפך ממה שבמפורד משער בספרו. הסוכנות לביטחון לאומי ביל שב

פר עדות סַ דברי מְ , עתים קרובות מדילא שיע בתי משפט לא מתירים עדות שמיעה הו מדהטיפוסיתהסיבה 

  . המקורו של לגמרי מסיפוריםהשמיעה שונ

טענת מר " , שלה לעיתונות שמציינתהדעוהבמהימנות במפורד תייחסת למהסוכנות לביטחון לאומי 

   35." פשוט לא נכונה'ןכוותמהיתה בלמעשה פה אחד שהתקיפה האמינה ' NSA שהנהגת ,במפורד

ראל תקפה ש שי,טיעונוב וךתמכדי ל" גוף הסודות" שונים במקומותיקי בארבעה ב את נומצטטורד פבמ

 במפורד לא .מקוטע ומשמעי- רב להקשרם בנרטיב ץקי מובאים מחו ציטוטי נובי36.אוניה אמריקניתביודעין 

יש לו ראיות חדשות  ,אם כי הוא מוביל את קוראיו לחשוב שעל יסוד מה שאמר לו נוביקי,  ראיות חדשותמביא

במפורד ייחס לנוביקי ומה שנוביקי אמר השוואה של מה ש. הישראלים תקפו ביודעין אוניה אמריקניתש

המכתב של נוביקי . תעניק לקוראים יכולת טובה יותר להעריך את טענת גוף הסודותשל דבר לאמיתו לבמפורד 

  : מציין2000 במרס 3-יימס במפורד מ'לג
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  ,ים היקר'ג

 אמריקנית שבהן וף מודיעיןאני מצרף מידע רגיש על שיטות איס,  שלנוניותהשיחות הטלפוובהמשך לחילופי המיילים 

 מסוימים הכרוכים םאני מעוניין בשימור כמה אירועים היסטוריי, כמוך.  שנה20ל ב מע"צי ארה ביעסקתי בשירות

  .י המלחמה הקרהחממצים של לואים יבינו ויעריכו את המאהדורות הב אני סבור שחשוב כי. סיגינטבאיסוף 

ם יס ואנשים אנ' ג,כידוע לך. 1967 ביוני "ליברטי" מעורבתמתמקד באירוע יחיד שבו היתה  אני, בהתכתבות זאת

ר ו יש לי מידע ממק.אני גורס אחרת. םון על ידי הישראליותועדו מציינים שהאוניה הותקפה במתכ "ליברטי"מצוות 

-2 (2רי י אוור של טייסת סיוECM-121יר במטוס ויחד עם חברי צוות או, אותו יום נכחתי. ני חולק איתךאש, ראשון

VQ (היירוטים , בנוסף. אם לא את כולה, נו את רוב התקיפהטהקל, ילמיטב זכרונ.  רגל מעל התקרית15,000-שטס כ

  ].ת המחברהדגש[ הישראליםתאונה מצד פה היתה ימראים כי התק,  בציבור לפני כןו שמעולם לא פורסמ,שלנו

, כרוניי שנה אבל יש אירועים מסוימים החרותים בז30 בן יסיפור.  מידעצרופות 4אני מצרף , בתמיכה לטענתי

הסתערות  "ו מתחילה עם נרטיב שכותרת1צרופה . "ליברטי"ה על יפת לילה מפחידה לאזור הקרבות והתקלרבות טיס

 3צרופה .  מספקת אחרית דבר לתקיפה בשנים שלאחר מכן2צרופה ." סיגינטהסיפור שלא סופר מ: 'ליברטי'על 

. רה לספרו של אנסיבסת, ]ת המחברהדגש [ של הישראליםתגוגתקיפה ש את דעותיי על ראיות נוספות של מפרטת

 שלנו מעולם הסיורת מת משיו נוכחעומדו, ישואלת מי בסופו של דבר היה אחרא,  דנה בחידת הטיוח של אנס4צרופה 

  .לא נחשפה

אני עושה זאת במטרה . טחון של הציי שנה בקבוצת הב24בת שלי אני מצרף מידע אישי על הקריירה , סףובנ

שתהיה , למשל, יתכן. סיגינטי שלך על ר לך בהיבטים אחרים של הדיווח ההיסטולעזור לך לראות איך אוכל לסייע

סובייטיים ]  בצבאות המערבBear מכונה, פרופ-מטוס סיור טורבו [TU-95 אחר מטוסי מעוניין בסיפורים איך עקבנו

סיסים שבהם תולדות הב. יריה במשך טיסות בסהרה' בדרום אלגSA-2] טילי[פשנו אתרי יינוס האטלנטי וחיבאוק

  .5יוני המקצועי נמצאים בצרופה סינשרתתי ו

בנוסף לשמות של , טחון הלאומיירף הב  כל מידע שחוצה אתתסירכהערת אזהרה אוקיר לך תודה אם , לבסוף

אנא אל , ן או בקשה להבהרההאם יש לך שאלות כלש. אין לי רשות להשתמש בשמותיהם. ם המצוטטים כאןתיעמי

  .דה ובהצלחה עם ספרךתו. תהסס להתקשר אלי

  ,בכבוד רב

נוביקי. מרווין אי' דר
37  

 

מכתבו של נוביקי . com.thelibertyincident.wwwבאתר   הצרופות של מכתב נוביקי5אפשר לראות את 

  ).23A' עמ (2001 במאי 16- ורסם ב פ המאשר את דחייתו של סיפור במפורד,"ורנל'וול סטריט ג"ל

להסיק ו וצרופותיו י את המכתב של נוביקותלרא, כותב וחוקר מקצועי, ל במפורדואיך יכ, נתפס זה בלתי

יימס במפורד מעולם לא שמע את 'ג.  הוכיחו שההתקפה היתה מכוונתNSAות טשנוביקי אמר לו שהקל

האם דייק במפורד , ולכן נשאלת השאלה, יקיידיעותיו על קיומן הגיעו בבלעדיות ממה שכתב לו נוב. ההקלטות

תוכן מכתבו של נוביקי . יימס במפורד'היא אמינותו של ג, אם כן, הנקודה? בדיווחו על מה שאמר לו נוביקי

ו סיפור במפורד הוא שיא.  שספרו של במפורד לא מדווח בדייקנות ובהגינות את המידע שקיבל במפורד,מבהיר

" ליברטי"במפורד ממשיך להעלות טיעונים מופרכים לגמרי על תקרית , זאת ועוד.  על סיפורי בדיםזה פרק של

  ."ליברטי"לרבות טענה שמעולם לא נערכה חקירה רשמית של תקרית , בהופעות פומביות ובמכתבים למערכת

ששמע גם הוא , EC- 121במטוס שהיה איתו מחבר ספר זה למד מנוביקי שהלשונאי העברי השני , בנוסף

ב להן שוב עם נוביקי על הקרקע בנמל התעופה של אתונה זמן קצר לאחר ירות המקוריות והקשאת התשדו

  . שגויהההסכים עמו שהתשדורות קבעו שהתקיפה הית, נחיתת המטוס

- במפורד ול יימס'לג, למחבר ספר זה, ב זה ידוע לנוביקי"של צי ארה) ערבית מיוחדת(העברית שם לשונאי 

NSA. הוא . שמו מייקל פרוסטינק. 2008 ביוני 26-אבל הסכים להיחשף ב, לום שםהוא ביקש להישאר בעי

 ודחק בו לתמוך ,"ורנל'וול סטריט ג"שבמפורד התקשר אליו אחרי שמכתב נוביקי פורסם ב, עדכן את נוביקי
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שהסכים  ואמר לנוביקי, סרבפרוסטינק .  הראו שהתקיפה היתה מכוונתNSAטענתו של במפורד שקלטות ב

  .שהתשדורות והקלטות הראו שהתקיפה נערכה בשוגג ביקילהערת נו

מחבר ספר זה אפשרות ליצור קשר עם לשונאי עברית  בדק איתו ,2001 ביולי 27-בשיחתו עם נוביקי ב

 זמן רב בילה היקמן .רד היקמן'שמו ריצ.  אבל חשף את עצמו, בעילום שםביקש להיותש, NSAשלישי של 

מרשל ,  דאזNSAותדרך את ראש , מרילנד,  בפורט מידNSAמטה ב EC-121-מאוד בהאזנה לקלטות ה

 הסכים עם נוביקי שהקלטות הראו כי שהיקמןנוביקי למחבר ספר זה סיפר , קודם לכן. על תוכן הקלטות, קרטר

שנוביקי שכח  ,עובדה אחת שהיקמן ציין ,באותו אחר צהריים העיר נוביקי .תהתקיפה היתה טעות ישראלי

היתה זאת המבוכה הברורה של הישראלים במהלך . למדי  משכנעהדעת היקמן הי של,בקשר לקלטות

 ולאן לקחת את ם האם צוות האוניה שבשבילם הוחל בפעולות הצלה הם מצרים או אמריקני,יהםשיחות

 NSA כי קלטות תא מאששי הוא שה,היבט חשוב יותר של פיסת מידע זאת. בהתאם ללאומיותם, הניצולים

 לטלוויזיית שנמסרו ,ןאו לפחות מסכימות עם תמלילי קלטות חיל האוויר הישראלי ותרגומעולות בקנה אחד 

תרגום מוער של מובאות  .2001 ושחיל האוויר הישראלי מסר למחבר ספר זה בספטמבר ,1987- ב"תמז"

  .2ם בנספח י מפורטNSA וקלטות ירלבנטיות מקלטות חיל האוויר הישראל

  :ו שציין בחלק,2001 אוקטובר 11-ממייל - איקמן רד הי'מחבר ספר זה קיבל מריצ

  

- במשך פברואר"ולדז"] ב"אוניית צי ארה[שנינו היינו על סיפון . היה חבר שלי] NSAהלשונאי הערבי של  [ל בל"%

.  ברצלונהעד ושטנו בה לאורך תעלת סואץ אל הים התיכון ,אתיופיה, הואולאחר שעלינו על האוניה במס', 67אפריל 

אמרתי להם שאני עומד להשתחרר מהצי  ."ליברטי"אמרו לנו שעלינו לצאת מיד בחזרה כדי לעלות על " הם", וכשחזרנ

 לא "ה מכךאוכתוצ,  הם הסכימו שלא אלךזא. קצרכה נותר לי זמן שמאחר , ללכת לי תןיוכי לא סביר שהצי י' 67ביוני 

  .חייב ללכת] בלו [ל%אבל הם אמרו ש. "ליברטי"סיפון  על אף לשונאי עברית" היה

ם אזרחיים יחון של הצי ונפגעטיי לצוות קבוצת הבחברָ את  וכמובן , הטוב אליאז בגלל העובדה שאיבדתי את חבר

ל על פי מה ששמעתי מעדי ראייה בא. ביחד עם כל האחרים שכעסו, ם הייתי מוכן להאשים את הישראלי–אחרים 

  .הוייעות בזהיתה שהיה זה מקרה של טתמיד מסקנתי , ומהקלטות

  

מחבר ספר אמר ל,  חוץןנושאי מודיעיונסון ב'לנשיא גר לשעבר של הוועדה המייעצת "יו, קלארק קליפורד

לא   אותו זמן38.פה נעשתה בשוגגי ששכנעו אותו שהתק,"ראיות מסוימות שלוקטו אלקטרונית "בחןשהוא , זה

 והניח שקליפורד מתייחס ,NSA בידי שנמצאו EC-121קלטות שנעשו על ידי מטוס העל המחבר ספר זה ידע 

  .NSAכעת נראה סביר יותר שהוא התייחס לקלטות . לקלטות של חיל האוויר הישראלי

.  היתה מכוונתהפקי שהתשמוכיחה שקיימת קלטת , רבות רווחות טענותרציהיבמחנה שוחרי הקונספ

שסרן  גרם לכך חלק מזה ש,ייתכן ",שאמר, "ליברטי" קצין המכונה של 39,גולדן' ורג'מחבר ספר זה ראיין את ג

מסרתי זאת ותכנון התקיפה  לגבי,  המידעהוא אמר שהם הקליטו את. אותו בנט הביא מידע מסוים ומסר לי

הלוואי שנמצאתי במצב לעשות לעצמי . א יצא מזה דברלמטה אדמירל מרטין למחרת בבוקר ומישהו בל

  ."40עותק

" ליברטי" ותיקי תשל בית הנבחרים ערכה חקירה לבקשת אגודלענייני חקירות ועדת הכוחות המזוינים  תת

היה ) GAO –מבקר המדינה (רוי קירק ממשרד הביקורת הכללי .  בערך1992 בערך ועד לאפריל 1991יולי מ

 וכי , וידאואוסיפרו לו על קלטת שמע  "ליברטי"מחבר ספר זה כי כמה אנשי צוות קירק אמר ל. החוקר הראשי

שטוענים שהקלטות   האלההבחורים. אין קלטות כאלה", ו לאמרונ ,החזיק בקלטתיכול שכבם האדם עדיבר 

  :בנט. ל מוריס ה"פירט סא, 2001מרס ביון א בר41."קיימות הם מטורפים

  

איני זוכר עם מי דיברתי או מי .  בעקבות הערה שהערתי זמן קצר לאחר התקיפה– והתפשט – התפתחסיפור זה 

  .נכח
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סביר / להיותך בסבך הקלטות שנעשו לפני התקיפה ובמהלכה צרי שאיפשהוסביר/בטחמהות הערתי היתה של

, ידיעה כלשהי על מידע כזה במובן משמעותיהיתה לי לא /אין לי. יירוט כלשהו שמתייחס לתקיפה עשוי להיות/היהיש

 זה מה שקרהוברור ש, תיםועותמ/קשטיםתהם מ, כאשר סיפורים מסופרים מחדש. לא החלטי, זה היה ספקולטיבי

  .כאן

 מידע כל ותמיד הבנתי שלא נמצא בהן NSA- אני חושב שנשלחו בחזרה ל,"ליברטי"הקלטות שהיו על סיפון 

.לספק תשובה החלטית NSAעל . במשךו לפני א, שמתייחס לתקיפה
42   

  

אדמירל קיד אמר למחבר ספר זה . ב"אין כל קלטת כזאת במוצגים הרשומים של ועדת החקירה של צי ארה

  .בל קלטת כזאתישלא ק

  :העלה לאינטרנט את המסר הבא "ליברטי" כשחבר באגודת ותיקי 1998- דיווח נוסף על קלטת צץ ב

  

  קוליות  –ראיונות מוקלטים מישראל : הנדון

  ב" שעון קיץ מזרח ארה16:23:59 12/3/88: תאריך

  )טורני. פיליפ פ (tonktime@CO.TDS.NET: מאת

  !בזק! בזק! בזק

. נמצא בידי מקור מאוד אמין וכשיר, התוקפים שלנו, תי שמידע מוקלט יקר ערך מהשחקניםהובא לידיע

 לגבי תקיפת ,למי שלא יהיה ,הקלטת חושפת את התחקור של צוות הטורפדו הישראלי לגבי הצהרותיהם

.  היהךכ לא ש,הם- על פי דבריהם, החכיו קלטת זאת מ.בכך ציבוריתתמכו הם  שגוי ויזיהו, נאמר להם. "ליברטי"

 שהאוניה לא טבעה ,טת מגלה גם את המבוכה של תוקפינולהק. משימתם היתה להשמיד את האוניה וצוותה

מפקד לשעבר , משה אורן: ואלה הם, לשחקנים אלה יש שמות שכולנו מכירים. רי כל תקיפות האוויר והטורפדוחא

לשעבר קצין , אברהם לונץ; ויר הישראלילשעבר קצין קישור ימי לחיל האו, פנחס פנחסי; ורפדוהט סירות פלגת

המקור ששמו לא ידוע בנקודה זאת . ועוד,  בחדר המלחמה)3/ן ים"לונץ היה מחליפו של רע; כך במקור(תורן 

  .כך נאמר לי, זמיניםעותקים יהיו , אחרי שזה יושלם. אימותתיות המוישלח את הקלטות לרש

ייתכן כי ,  שכזאתעם ראיה. אבל היא קיימת, הקליט אותהאיני יודע מתי הוקלטה הקלטת או מי , בנקודה זו

  .בחשיפת טיוח זהיצטרפו אלינו  הספקניםכל השוללים ו תמידלאחת ו

  פיל טורני

  

לא עשה , אלההכביכול -את הקלטותיספק  שנאמר לוטורני לדברי ש, מזוהה- מקור לאאותו , נכון לעכשיו

  .זאת

 1960- הבשנות ש, צריך לזכור? טות שלהל והקEC-121-  את קיום טיסת הNSA מדוע לא גילתה

ומדיניותה היתה לא לחשוף דבר על , )אין סוכנות כזאת (Such Agency  No באופן היתולי NSAכונתה

ב " החקירות הממשלתיות של ארהי כלוכ, הקלטות נעשו זמינות לקלארק קליפורדכי בהנחה . הפעילויותי

היתה סיבה ,  זאת ועוד.חשיפות אלהב בוערא היה כל צורך ל ,יתה בגדר טעותה שהתקיפהו וישראל הסיק

דה שמטוס צבאי אמריקני נמצא במקום ובזמן שבהם ארצות הברית אמרה ב לא לחשוף את העותקפהפוליטית 

 1967- את בזחשיפה כ.  באזוראמריקנייםם צבאיים י בפרט שלא היו כל מטוסולערביםלעולם כולו ולסובייטים 

באזור הלחימה מסייעים לישראל נגד שנמצאו מטוסים אמריקניים ש ירדן ומצרים היתה מחזקת את טענות

סוכנות ה ו, יותרתפרסמוופעולותיה נ NSA-ככל ש. טענה שארצות הברית הכחישה במרץ אותו זמן, הערבים

 ונותרה סיבה מבצעית מתמשכת תקפה , חשה שאין לציבור צורך לדעתNSA-אין ספק ש,  יותרהנינוחעשתה נ

לארצות הברית יכולות מעקב היו  היה מאמין שימ. EC-121-ל השחשוף את היכולות הטכנולוגיות לא ל

  ?2002- או אף ב, 1967-ות כאלה בממדהי
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המבקשת , 2001 באפריל 27-ב) FOIA(בקשה על פי התקנה לחופש מידע  NSA-להגיש מחבר ספר זה 

, FOIA-40039בתיק , 2001 ביוני 14- ב. ןה ותרגומיהןתמלילי, EC-121- המטוס  של קלטותהלשחרר את 

- ההקלטות של הוליברטי של קלטות לקבל  את בקשת מחבר ספר זה על פי תקנת חופש המידע NSAדחתה 

121-EC כלשהן. NSAבה שי הג"NSA כלשהו ף ספציפי וסי אשל מוקיואת  אינה יכולה לאשר או להכחיש

רים מהקיום של שאר החו-נו שלעובדת הקיום או איקבע, בנוסף. 'ליברטי' יום על ידי  אותונעשהשייתכן ש

מחבר ספר זה ערער על ."  ונכוןעכשווים עניין מסווג באורח השאתה מבקש ) EC-121-ההקלטות של ה(

, 2002- בבראשונה כאשר פורסם ספר זה . הערעור נדחה. סיווגהסרת הוביקש , 2001 ביולי 6-בזאת ה ידחי

 תאשר את ערעור מחבר ספר זה על פי תקנת NSA-הגיע הזמן ש", מחבר ספר זה פרק זה בהערהסיכם 

קלטות אלה יספקו ראיות יקרות ערך בהנתונים . הן ותרגומיהןיתמליל, חופש המידע ותשחרר את הקלטות

 בעניין שחרור הקלטות על פי NSAתבע מחבר ספר זה את , ןכלאחר מ." בקשר לרבות מטענות הקונספירציה

 ביולי 2- נכנעה ושחררה לא רק את הקלטות אלא גם חומרים משמעותיים אחרים ב NSA; תקנות חופש המידע

בנוסף לאתר האינטרנט , NSA ,gov.nsa.wwwבאתר את הקלטות ותרגומיהן אפשר לשמוע ולראות . 2003

ניתוח מפורט של . 2תרגום הקלטות נמצא בנספח . com.thelibertyincident.www, של מחבר ספר זה
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מתחת לכותרת  . את המודעה מימן נורמן דייסי"?האם אנו מקבלים את פני רוצח הבנים שלנו ":גדולות

  .  תמונת משה דייןתנוססהה

מסוכנות הביון השיגה " הועד ז"ולהלן נטען כי , 1967 ביוני 8-ב" ליברטי" תר תקיפוסיפכללה את המודעה 

 וצוטטו קטעים,  תקנת חופש המידע מכוח-  שלא עברו הערכה -  ניים מודיעיםשה מסמכיושלהמרכזית 

ם לא הצליח להשיג מחבר ספר זה מעול. חריג ביותרצעד ה תמסמכים אלה הימהסרת הסיווג . ם אלהיממסמכ

שהושגה  תמיוחדהסרת הסיווג ה או כל מידע על נסיבות ,CIAמוערך של - לאי מסמך מודיעינלשהסרת סיווג 

 מספר שחורנמחקו בצבע ,  שצוטטו בעיתוןכיםמבכל אחד מהמס. "ניו יורק טיימס"מודעה בהפרסום בשביל 

 חוות דעת של המטה הכללי שכלל, וןמסמך הראשב.  לא כל המידע המקורי ניתן לקריאה ולפיכךקטעים

היא בוצעה .  היתה מכוונת1967 ביוני 8- ב'ליברטי' משוכנע שההתקפה על TGS-ה: "נאמר, )TGS(הטורקי 

 המדויק רשם המודיע והמקו ."ישראלייםשל ליברטי גרם לחסימת שידורים צבאיים הפעיל  CCNMO-כי ה

  . נמחקוממנו הושג המידע ש

שמות המודיע ומקור המידע ." כוחות ישראליים לא עשו טעויות" ש,מוערך השני ציין-  הלאיהמודיעינך מהמס

   .כבמסמך הראשון, נמחקו

 בנובמבר 9תוארך " , בפקודת דיין'ליברטי'התקפה על "שכותרתו  ,מוערך השלישי-מסמך המודיעיני הלאה

ית יאונ] כך במקור[בוע העיר לגבי טי] נמחק"[ :המצונזר מךס של המ2 את פסקה ציטטהמודעה ה .1967

 את האוניה וכי ף לתקוהדופקהדיין נתן אישית את כי  ,הם אמרו. 'ליברטי' .אס.אס. יוב"התקשורת של ארה

התנגד גם ש ,אחד מהאדמירלים שנכחו!" זה פשוט רצח" באומרו,  לפעולהנמרצותאחד הגנרלים שלו התנגד 

כל מזיקה ל] נמחק[ב היא "תקיפה על אוניית ארהר שהוסב] מחוק. [ היה זה שציווה להפסיקה,לפעולההוא 

  ."דיין פוליטיות שלה שאיפותה

חושף את ה שנים מידע 10לכם במשך ה אם הי: " היתה שהאחרונה בהן שאלותתהמודעה סידרלהלן כללה 

מדוע לא דרשתם מעולם כי יובא ,  שהרגה או פצעה כה רבים מבנינו,הות האדם שפקד במתכוון על התקיפהז

לום כלא עשיתם ,  שנה35פני ל האירופבבזמן שהסגרתם אנשים שנחשדו בפשעי מלחמה , מדוע? דקלדין צ

  "? שנים10למחולל פשע מלחמה נתעב זה נגד אנשי צבא אמריקניים לפני 

הגיע . 'ליברטי' אסוןב תסיים את שתיקתה על "הגיעה השעה שממשלת ארה ":הקריא בהסתיימההמודעה 

  !"  את האמתהזמן שהעם האמריקני יקבל

ועדה וה" את הגדירה, "ניו יורק טיימס"ליון של יתו גובא 7בעמוד  שפורסמה, ידיעה חדשותית נפרדת

מידע  1."תםלדור לפלסטינים לשוב למוז לעהמבקשים ם של אמריקניארצית-כללעדה וו" כ"ןפלסטילהאמריקנית 

אחרים  תוניםיבעו "טספו וושינגטון"ביעו פה הויומאמרים על, UPI- וAP סוכנויותהמודעה הופץ על ידי על 

  2.בוושינגטון הבירה

 ,נספילד טרנרט סדמירלא,  הביון המרכזיתתראש סוכנורואיין  "ניו יורק טיימס"המודעה בפרסום ביום 

 1985 בינואר 28-ב  רק,צערלמרבה ה.  סטיב בל,ארח על ידי המ"בוקר טוב אמריקה"בתוכנית הטלוויזיה 
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ע משנ שנים אחרי ש7-למעלה מוזאת , "בוקר טוב אמריקה" ראיון זה במישדר של וחרור תמלילש CIAאישר 

  3: ומובא להלןהתמליל מאיר עיניים! ידי עשרות מיליונים של צופי טלוויזיהבונצפה 

  

  1977 19 ספטמבר "בוקר טוב אמריקה" –תמליל 

ניו יורק "רסמה ביב פ"פלסטין בארהקבוצת תומכי ; ני הבוקרו זה עתה בעיתנדונהיש תקרית ספציפית ש: סטיב בל

 שמשה ,האשמהשם מושמעת .  המידעש שהושג מכוח תקנת חופ,CIA-מידע גולמי של ההמצטטת  מודעה "טיימס

  ?יר את עינינו בעניין זהאהתוכל לה.  במזרח התיכון1967 במלחמת 'ליברטי' תפי על תקמפורשותדיין הורה 

 אנו נדרשים על ." גולמיניעידימומידע "שהדגשת את המילים , סטיב,  ואני שמחטאני יכול בהחל: אדמירל טרנר

אלה ששחררנו היו כמה ין ב. ם מסמכי מודיעין שניתן להסיר את סיווגםותפי תקנת חופש המידע לספק למי שמבקש א

 ,שעבר הערכהעל -שחררנו מסמך, בנוסף.  לפני התקיפה"ליברטי" שממשלת ישראל ידעה על ,שציינו את האפשרות

  .]הדגשת המחבר[ . באותו זמןהזלא היה כל מידע כלממשלת ישראל שדעתנו המוסמכת היתה כי  ,רורותו באמר בנש

  

  אושר לשחרור

  1985 בינואר 28

  

המודיע והמקום שממנו נבע המסמך . מאשים את דייןה ,מוערך-  להעריך את מסמך המודיעין הלאן הראוימ

  :ובר בחמש קביעות מד. לסייעכדיפרטים אלה ב שאיןכך , הוסתר

  ."'ליברטי', תהעיר על טיבוע אוניית התקשורת האמריקני —: "המסמך מציין •

  .האוניה לא טובעה: הערת מחבר ספר זה

  ."ית לתקוף את האוניהשהם אמרו שדיין הורה אי: "מסמך •

 . שדיין הורה אישית לתקוף את האוניה, היא איזה משקל יש לקביעהשאלהה: הערת מחבר ספר זה

  ."הולאחד מהאדמירלים שנכחו התנגד גם הוא לפע: "מסמך •

 1967- אולם ב, מאדמירל אחדר שבחיל הים הישראלי היו יות,גורסהמקור : הערת מחבר ספר זה

ודיין היה , 1967 ביוני 8- אראל נמצא בחיפה ב. שלמה אראל,  בלבדהיה בחיל הים אדמירל אחד

 .קריה בתל אביב דיין בלא שהה במחיצתאדמירל  שום .בדרכו לחברון

  ."ולא דיין] את התקיפה[שהורה לעצור אותה ] האדמירל[ה הוא זהיה : מסמך •

שקצין , הניחקשה ביותר ל, סגנון הפיקודי שלוההידוע על מזגו של דיין ועל ן  מ:הערת מחבר ספר זה

, נה בידי מטוסיםוהראש: תי תקיפותשלמעשה היו , כזכור. (בנוכחותוכפיף סתר את פקודתו 

ה היתה ייהשנ;  בתל אביב"בור"סקה בפקודת בקר האוויר הראשי במפקדת חיל האוויר בשהופ

 אלא על ידי מפקד פלגת ,שנעצרה לא על ידי מפקדת חיל הים בחיפה, ל סירות הטורפדוש התקיפה

 .)ודהטרפדות לאחר שהושלמה התקפת הטורפ

  ."ה פוליטית של דייןה האמריקנית גם מזיקה לכל שאיפי סבור שהתקיפה נגד האונ—: "מסמך •

 2דיין יצא מהמלחמה גיבור ונותר שר הביטחון והאיש מספר .  שוב לא נכון:הערת מחבר ספר זה

 .1973 ישראל עד לאחר מלחמת תבממשל

  

, ומכאן, קביעה אחרת שנעשתהכל בקשר ל, או לא דייק, מזוהה שגה- המודיע הלא :מחבר ספר זהמסקנת 

 מזוהה- המודיע הלאש,  דומה.קפקת גם היאומפ ,פהיהוראה אישית על התקהוציא דיין כי  ,הקביעהשאמינות 

העתיד הפוליטי של דיין כתו את הערבו ,יוהפיץ מידע שגוי עלש או, היה מיודע לכל פרט ופרט במסמךלא 

דיין הורה אישית על תקיפת " להערכה המדווחת של המקור שייחסיש ל, אם כן,  משקלאיזה.  לחלוטיןהחטיא

  !אפס "?האוניה



  ?האם דיין נתן את ההוראה: 11

 

 131 

 חברון כי ביוני 8-בכאשר דווח לו מציינת כי , 1976- ביצאה לאורש, "אבני דרך", האוטוביוגרפיה של דיין

) חטיבת ירושלים(הודיע פיקוד המרכז שכוחותיו ,  ביוני8- ב, לפני הצהריים ":לחברוןמיד יצא ל " בידי צהנכבשה

. יצאתי להר חברון.... לחברון ולדהריה, לחם- כלומר עברו את הדרך מירושלים לבית, חברו עם פיקוד הדרום

ביקרנו בבריכות שלמה ואחר כך פנינו .... עוזי נרקיס ונסענו דרומה] אלוף פיקוד מרכז[בירושלים נפגשתי עם 

  .ספרו של דיין לא נזכרת כלל ב"ליברטי"תקרית  4".לגוש עציון

 על ידי אלוף נלקחמשם ו,  לירושליםנסע דיין, 1967 ביוני 8 כי בבוקר ,תיעדהל "מחלקת ההיסטוריה של צה

המרחק בקו אווירי .  דקות15- אורכת כ, תל אביבשבצפון , הנסיעה מהקריה לשדה דב 5.עוזי נרקיס לחברון

;  קשר155-  ל138 מהירות השיוט של מסוק סופר פרלון היא בין . קילומטר55–כמשדה דב לירושלים הוא 

 קילומטר דרומה 10-תיבו כנאחר כך פנה .  דקות15- ל12 בין שזמן הטיסה של דיין לירושלים היה מכאן

אחר כך ו,  לארוחת צהרייםשם עצרו הוא וחבורתו , קילומטרים לגוש עציון20-כומשם , מירושלים לבית לחם

  . קילומטרים8-מרחק של עוד כ, לחברוןנסעו 

הה ש ביוני 8-שב, רקיס צייןאלוף עוזי נ? נפשע כביכול של דייןהמעשה את ה המאשרות, יש ראיות כלשהןה

 דגוריון ועמ-עם ראש הממשלה לשעבר דוד בןנועד ס זכר שינרק. במפקדתו בירושלים כשדיין הגיע במסוק

לקח ואז " , לחברוןם אנו נוסעי.לא ": לנרקיס דיין אמר6.ניםירדהשנכבש זה עתה מידי , לכותל המערבילוותו ל

 :ס אמר למחבר ספר זהינרק. והם יצאו לכיוון חברון, יפים'ג 2- מים ו" זחל2 -ק שלו "שיירת החפ נרקיס את

 ,מלחמת ששת הימיםרסם מהדורה מיוחדת על יפ' לייף'שבועון האמריקני ה. דברי אבל אל תסתמך על"

  ." צהריים אותו יום בדרך לחברוןסועדדיין   תמונה שלהשכלל

אי נמחבר ספר זה באוזני העיתוליה דיבר ע, תימצאהמקורית לדעת אם התמונה  מבלי, כמה ימים אחר כך

דיין בצילום ." הייתי עם דיין אותו יום. אני מופיע בה, אני זוכר את התמונה, כן ": הבר אמר7. איתן הברבכירה

 מחבר ספר זה ראיין את 8. זאבי)גנדי(מחקר נוסף זיהה אותו כרחבעם ש, משנה- על הקרקע ליד אלוףיושב 

  9.ן בגוש עציוןיבנישל על יסודות , תר ארוחת הצהרייםשזכר את הסיור וזיהה את א ,זאבי

, והה כיצחק רגרז" לייף"קצין אחר שעמד ברקע הצילום ב

רגר  מחבר ספר זה ראיין את. 1967- ששירת כמפקד גדוד ב

 10. בצילוםדמותוורגר אישר את , כשהיה ראש העיר באר שבע

 מיקומו של אתשרים אמה ,נפרדים ראיה יעד 3, אם כן, ישנם

 ביוני 8-  ב"ליברטי"דיין וחוסר יכולתו לתת פקודה לתקוף את 

  .1400-  ו1300 בין 1967

 ביוני 8- שב,אלוף נרקיספי גם מנודע מחבר ספר זה ל

 שתפקידו היה לנהל,  שרת)קובי(היה עמו טוראי יעקב , 1967

ראש , משה שרת של בנו, תשריעקב . את יומן פיקוד מרכז

בסיור עם דיין פותו השתתאת  אישר, הממשלה השני של ישראל

   11. עוזי נרקיסלשו ואת סיפור, 1967 ביוני 8- ב

ראיין מחבר ,  באותו יוםעל דייןאסוף פרטים נוספים סיון ליבנ

 12.שלמה גזית) 'דימ(אלוף סודו   ואישהוותיקספר זה את חברו 

הוא . "ליברטי"שהוא ודיין מעולם לא שוחחו על , גזית ציין

יכול להיזכר שבו דיין לא , 1954- מרה המשיך וסיפר על מק

 :ל דיין"ש הרמטכ"אז רל,  גזית אמר לוואז,  כלשהופרטי אירועב

" *.אני מציע שתתחיל לנהל יומן. אתה חוטא להיסטוריה, משה*"

גזית .  ולמחרת בילה שעה בכתיבה על היום הקודם,דיין הסכים

ה  הורזאת  במקום.בעצמו לעולםלא עשה זאת שוב  שדיין ,מרא

לרשום בשבילו את , במשרד הביטחון פקיד בכיר, חיים ישראליל

שעדיין עבד ,  את חיים ישראליאיתרמחבר ספר זה . היומן

 1967 ביוני 8-ן שרשם בכי ביומ, הלה אמר לוו, במשרד הביטחון

 שהמזכיר הצבאי ,ישראלי זכר. "ליברטי"ות דדבר על אולא נאמר 

  .חק ניסיהומ יצ" היה אל1967 ביוני 8-דיין ב של

שר הביטחון משה דיין סועד צהריים בגוש 

 1967 ביוני 8, 1335-עציון בדרך לחברון ב

 )לייף-טיים/צילום דוד רובניגר(
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ים המוקדמות אותו יום י ביוני לירושלים ובשעות אחר הצהר8-  הוא נזכר שטס עם דיין ב.ו גר ברמת גןהניסי

ם יחת צהרירובדרך עצרו לא. יפ המוביל' ניסיהו נסע בג13.רגן נרקיסינסע עם דיין ונרקיס לחברון בשיירה שא

ושם  ,שבע לבארמשם השיירה המשיכה . מכפלה שם ביקר דיין במערת ה, נסעו לחברוןאחר כךבגוש עציון ו

לתל אביב דיין ומלוויו חזרו מבאר שבע . בשעות הערב המוקדמות שמע דיין בראשונה על תקרית ליברטי

 בתל מאהבת שלו את הלילה עם הליבוריה ק עזב דיין את הזמן קצר אחר כך. הגיעם נסעו לקריהבמסוק וב

מברק נתקל ב ולהפתעתו, לקרוא מסרים שהתקבלו במשך הלילה השכם בבוקר והחללמשרדו א חזר וה. אביב

ז את כאני חושב שישראל מעוניינת לר" :שבו נאמר ,0330- שיורט ב, דין אתאסי-מנאצר לנשיא סוריה נור אל

ם לסיום פעולות האיבה יהייתי רוצה לייעץ לך להסכ.... במטרה לכתוש את הצבא הסורי, כוחותיה נגד סוריה

.  את הקרב הזההפסדנו. שלםרי ו כדי לשמר את הצבא הס,]ם"של האו[ללי כהמזכיר ה, נטאו טיידע את ול

  14."עמנו בעתיד היאללה יה

 כאומר קפירש את המברשכן ,  זהמסרכשהגיע  הזעיקוקצין התורן הלילי על שלא הדיין תקף בזעם את 

מזה שלחץ , פקד פיקוד צפוןמ, הוא קרא לאלוף דוד אלעזר.  הסתיימהשהמלחמה בחזיתות המצרית והירדנית

ראש עם  התקשר זא והתקפה נגד סוריהלמייד לצאת פקד עליו ,  את סוריהףאישור לתקוקבל לכמה ימים 

אשכול נרגז מאוד על . אם כי עדיין יכול לעצרה ,ל ההתקפה על סוריהד עפקדיווח כי הממשלה לוי אשכול ו

  . ההתקפה על סוריה לא נעצרה.ה של הקבינטומיד קרא לישיב. שדיין פעל מבלי להיוועץ עמו תחילה

דיין הטוטלית של מעורבות החוסר כי , על סמך הראיות שנדונו לעיל, למדמחקרו של מחבר ספר זה מ

כדי טיפול  תוך .יקרי נוסףעיה א עד ראישור נוסף לכך נמצא כאשר אותר. ילמד  ברורה"ליברטי"בתקרית 

שעדיין עבד  ,הצלם היה דוד רובינגרכי מחבר ספר זה נודע ל ,"ףליי" דיין בשבועוןמש בתצלום תשהאישור לב

פגש את דיין בשדה כי  ,כרונויזמאשש את  רובינגר ל שיומנו. מעשהאחר ל שנה 25" לייף- טיים"את צביל הושב

לגוש  רכב הפיקודס בי נסע עם דיין ונרקחר כךוא, ר פרלוןטס עמו לירושלים במסוק סופ, 1967 ביוני 8-דב ב

עדיין לא היו אז טלפונים  (קשר היה רכב פתוח ללא מכשירי רכב הפיקודזכר שרובינגר  . ומשם לחברוןעציון

עם י הגעדיים ר משעות לפני הצהגורם חוץ כלשהות להתקשר עם היתה יכולדיין וחבורתו לא ול, )סלולריים

  .לבאר שבע

 ,מראה" לייף"תצלום דמויות בבחינה מדוקדקת של ה

מחבר ספר זה שאל את רובינגר .  שעוני ידוד ענמהם 3ת ולפחש

 להגדיל את התצלום על מנת לראות את הזמן בשעונים ןאם נית

 לא ניתן "ףליי"בתצלום .  בגוש עציון צהרייםסעדדיין  שבזמן

גר נאבל רובי,  שבה צולםזוויתה בשלשעונו של דיין להגדיל את 

ל ין להגד ניתואותם, יםיך דקה או שתותבצילומים רבים אז צילם 

, שעוניםה כל השעה ב15.שעוני היד 3לוחות את כדי לראות היטב 

 דקות לפני שניתנה 17- כ- 1325היתה ,  שעונו של דייןלרבות

ית יאונ  לחפשC3' הפקודה הראשונה לשלוח מטוסי מיראז

  .עריש-מלחמה ליד אל

  !ה זאתשדיין לא ע

  

  

                                                 
1

  CIA Papers Cite Israelis in Attack on U.S. Navy Ship,” New York Times, September 19, 1977, 7.  
2

-ניתן לקבל תיק זאת בפניה בכתב ל". ליברטי. "אס.אס. בנוגע לתקנה לחופש המידע על תקרית יוCIAראו תיק   

CIA.  
3

  .1977בספטבמר  19-שודר ב" בוקר טוב אמריקה"המישדר   
4

  .453, 1976, עידנים, "אבני דרך", משה דיין  
5

. אחת ירושלים, עוזי נרקיסוביקור מרגש במערת המכפלה מובא בספרו של " עיר האבות"תיאור של הסיור לחברון   

  . 263-262, 1975, הוצאת עם עובד

הגדלה של תמונת שעון היד של דיין 

מתוך תמונה אחרת שבאותו סליל 

צילום דוד (יין כתמונה הקודמת של ד

 )לייף-טיים/רובניגר



  ?האם דיין נתן את ההוראה: 11

 

 133 

                                                                                                                                                         
6

ידי מחבר ספר זה -נרקיס רואיין שוב עלאלוף .  בתל אביב1990 ביוני 19- ראיון של מחבר ספר זה עם עוזי נרקיס ב  

 17-  אלוף נרקיס נפטר ב.1975, עם עובד, "אחת ירושלים" ,עוזי נרקיס: ראו. 1991 ביולי 13-ב, פלורידה, במיאמי

  .1997בדצמבר 
7

  .איתן הבר היה אחד מיועציו הקרובים ביותר של יצחק רבין  
8

, "מולדת"ישראל בתל אביב וחבר כנסת מטעם -מוזיאון ארץר הנהלת "זאבי היה בעת הראיון שלו יו) גנדי(רחבעם   

  .בהיותו שר התיירות, 2001 באוקטובר 17-זאבי נרצח ב. המפלגה שהקים
9

  .1992 ביוני 11- הראיון התקיים בתל אביב ב  
10

, 1982-רגר נעשה ראש העיר באר שבע ב. פלורידה,  בדצמבר במיאמי17-ראיון של מחבר ספר זה עם יצחק רגר ב  

  .במלחמת ששת הימים פיקד על הגדוד שכבש את בית לחם וגוש עציון. 1997 ביוני 16- רה שמילא עד מותו במש
11

שרת היה בישראל ומחבר ספר זה . 1991 ביולי 13-שרת ב) קובי(ראיון טלפוני של מחבר ספר זה עם יעקב   

  .יורם שרתואביו של המתרגם , יעקב שרת הוא העורך העברי של ספר זה. פלורידה, במיאמי
12

  .ן"ומאוחר יותר ראש אמ, לשעבר מתאם הפעולות בשטחים  
13

  .אביב- בתל1990 ביוני 20-ראיון של מחבר ספר זה עם יצחק ניסיהו ב  
14

  Aharon Bregman and Jihan El-Tahri, The Fifty Years’ War: Israel and the Arabs (New York: TV 

Books, 1998, 1999), 111  
15

  .המציין את השעה בשעונו של דיין, 1992 בפברואר 10-בינגר למחבר ספר זה בפקס מדוד רו  



  

  

  אמריקה חוקרת – 12פרק 

  
  

 1.ק של רכוש הציז או אובדן או נ,פציעה ,תווב מחייבות חקירה של כל אירוע שמעורבים בו מ"תקנות צי ארה

ועדת  הקיםלהורה , וניור'גן ימקקי. ון ס' גירלאדמ, ב באירופה"כוחות הימיים של ארהה  שלהמפקד העליון

 רת אז כעוזר ראש המטהישש, וניור'גקיד  .זק סיי אימשנה-אדמירל. "ליברטי"חקירה בנושא תקיפת 

.  ברט מם" אל2.מונה לנשיא הוועדה ,המפקד העליון של כוחות בעלות הברית בדרום אירופהלוגיסטיקה של ל

ייק וקרב על האי וביותר ב שבשעתו הצטיין, יי לאוף'ברנרד ג ם"ואל, גר האקדמיה של הציוב, וניור'גאטקינסון 

ב יהיה יועץ משפטי "צי ארהמוניור 'ג וורד בוסטון ם" שאל,קיד ביקש. החבריכמונו , יהינשבמלחמת העולם ה

ככזה חרגה בקיאותו ו, הי היה טייס ימי במלחמת העולם השנ,מיומנותו כמשפטן בציבנוסף ל, בוסטון 3.לוועדה

  . יםשאינו נושא פנ, קיד גם כאדם בעל יושרההכירו , מניסיונו האישי .תחום המשפטימעבר ל

, יומיים וכמה שעות לאחר התקיפה, 1967 ביוני 10- לפני חצות בדקות  46בלונדון הוועדה התכנסה 

כוחות הימיים של ה  שלעוזר ראש המטה של המפקד העליון,  ליאונרד רוברט ראישם" אלמפינגבתה עדות ו

  בוסטוןם" אז עם אליצאקיד משנה - אדמירל.  ביוני11- ב0250- ב הוועדה את עבודתה סיימה. ב באירופה"ארה

נמל בעת שהיתה בדרך ל, "ליברטי"יפון על סבים עלה  ביוני 12- וב, כרתים בדה משפטי למפרץ ס�קלדןעם ו

הוועדה  התכנסה 0730-וב,  בוולטה19674 ביוני 14-ב "ליברטי"עלו על האחרים הוועדה חברי . מלטהבטה ולו

  .נהל סיפוע

,  מוצגים49 . דפים158מתומללות השתרעו אל פני  העדויות ה5.ם עדי19פי ועדת החקירה גבתה עדויות מ

 ביוני 15- הוועדה סיימה את גביית העדויות במלטה ב. התקבלו כראיות, המכילים מאות מסמכים ותמונות

אחר ויומיים  כעבור סיימהאת דיוניה .  ביוני16-  זמן לונדון ב1645 עד שם גבתה עדויות נוספות, ושבה ללונדון

  :מצאים החשובים היוי המ6.לאדמירל מקקיין, דיוניהיחד עם תיעוד , מצאיהי מ52ה את גיש הךכ

  

  . ביוני היתה למעשה מקרה של טעות בזיהוי8- ב"ליברטי" שהתקיפה על מצביעות על כךהעדויות הזמינות  •

  .ניל האמריקגדזיהוי הו על קשהמצב הים השקט והמהירות האיטית של האוניה  ש,מאוד ייתכן •

  .ועדה להיות נגד אוניה אמריקניתנפה ישהתקלכך ל אינדיקציות זמינות אין כ •

  

שכלל ,  המסמך המרושל והנפוחנוסחמלא היה מרוצה  7, מרווין ְסֶטרינגם"אל, עורך הדין של אדמירל מקקיין

 קיד" אייק"והורו ל עמודים 5 בן" אישור ראשון"אבל אדמירל מקקיין ומטהו הכינו מסמך , קלדהיות הוטעגם 

 האישור של 8.בוושינגטון,  דייוויד מקדונלדירלאדמ, מצאים והאישור לראש המבצעים של הציילהעביר את המ

 שעל פי חוק ,אדם[ המכנסת הסמכותההערות המקדימות של . 15: " ההצהרה הבאהאתאדמירל מקקיין כולל 

נות ק למסכותמולי ]להלן) 1( ראו הערה – מוסמך לכנס משפט צבאי) UCMJ(ב "השיפוט הצבאי של ארה

  9". שהתקיפה היתה למעשה טעות,כוללות

הוכנסו לתיק מסמכים שחובר  , עותקים נוספים2עם , הראשון של אדמירל מקקייןתיעוד הישיבות והאישור 

הוא הוסע לנמל תעופה .  בנרתיק כתף45ר אקדח קליבר גשגם ח, משנה קיד-ת לידו של אדמירלרבשרש

הוא זוכר ו, סאו נרדםיברגע שהתיישב בכ. יורק ניול "פאן אמריקן" מטוס לוטס במחלקה ראשונה שהיתרו 

תה נוהיא ע, הוא שאל אותה למעשיה. מנסה לכסותו בשמיכהההבחין בדיילת והתעורר באמצע הלילה ש

ע ותהה מדיד מתהוא . פחדה ממנונממול ש אבכיסנוסעת כי ה, ל חזהועשניסתה לכסות את האקדח הענקי ש

  . לידוקשורמאחר שקרוב לוודאי לא יכול להפעילו ביעילות כשהתיק , ן לו האקדחנית
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עם נחיתתו . שהטיסו לוושינגטון, מטוס של הצי שם המתין לו, יורק יונן עד לנחיתת המטוס בוהוא חזר ליש

אדמירל מקדונלד . עם שחרלשם הגיע ו,  שבפרבר הסמוך של מרילנד"בתסדה"ח לבית החולים של הצי קנל

 ברגע שהתעורר מקדונלד ושמע 10. מחוץ לחדרוהמתיןלא להעירו ושעדיף הקיד . מדלקת ראותהתאושש שם 

, לא" "?היה במתכוון] התקיפה[זה , אייק ":מקדונלדשאל , שקיד נכנס לחדרכ. קרא לו, שקיד נמצא שם

  11. הדיוניםדעויעל ת שניהם והם עברו השיב קיד" ,אדמירל

-הוסיף אדמירל, ב סיימה את הדוח שלה"דת החקירה של צי ארהועוכמעט חודש לאחר ש, 1967יולי  ב6- ב

  :ם נאמרש, ת בלבדובמסר סודי לעיניים אמריקני" ליברטי" קיד נספח מבהיר לחקירת משנה

  

   הוספת הבהרה כפי שמתאיםתנדרש .1

 .רותבה בעקבות דרישתך לה"ליברטי"נספח לחקירת 

יוויד יואתת ד; תומפסון קריפטולוגיה נאיטכל "רס ;נגלל מקגו" סא"ליברטי"ל ידי מפקד ע ולהלן אומת הדברים[ .2

  .ל מקגונגל"באמצעות סא

  ]נטיוונמחק מכיוון שלא רל[ .3

 .לפני פגיעת טורפדו "ליברטי"נראה על ידי   לא ,חוזר] אני[ ,נראה  לאים ר" מסטAA-ן שטוע .4

 ]נטיוונמחק מכיוון שלא רל[ .5

 ]נטיוונמחק מכיוון שלא רל[ .6

האם "תה ישמישהו בליברטי ראה ה רים"מסטהניתנת לזיהוי  הראשונה ויזואלית האומר שהתשדורת תומפסון .7

 "...ה נ בהמתר שנישאםהאם אתם רוצי" ואחריה" אתם זקוקים לעזרה

, ות הטורפדופאחר תקילאחרי שהגיע לגשר מה שקרה , אחרי שפנס האלדיס הוכן לפעולה]ש[תומפסון מציין  .8

 .הצעת העזרהלובה גבת" לא תודה" היה רים" לסטיתות אורלח באשהדבר היחיד שנ

  

של איסוף וניתוח עדויות ומדוייקת ה כשירה ממשיבאורח ראוי לציון ב ביצעה "ועדת החקירה של צי ארה

 .משאבי ארצות הבריתעמדו ועדה וולרשות ההחקירה היתה ממצה . נותה מסקקיוהס "ליברטי"פת יקשר לתקב

נתמכות  והן מסקנות הועדה עמדו במבחן הזמן,  אף על פי כן. ישראליםויות מפיעדישירות  גבתההיא לא 

  .יותר חרומאשישראל סיפקה נתונים מכוח הומאושרות 

 אבל .חשב לאסון נפש ןבדוים רגילים כל אימב.  כערך עליון בארצות הבריתנחשביםחיי אדם , תמסורתי

 נהרגושבמהלכו , וייטנאםוזוין ב ארצות הברית היתה מעורבת בעימות מ".ימים רגילים"היתה בגדר  לא 1967

מספר הפצועים .  אנשי צבא אמריקניים187בווייטנאם נהרגו  1967 ביוני 5בשבוע של .  מחייליה55,000

 לציבור זרים דופן או ייוצאפוא יא לא היו 1967 ביוני 5והפצועים בשבוע של מספרי ההרוגים . ע שחקיםיהרק

  . כמה שניםרוצת שבוע בממדי אלה קשות שכ ותדי שחווה אב,אמריקניה

אירועים  יעתומה ניתן לעשות למנ, איך ומדוע זה קרה: הדאגה היתה מבצעית. הצי רצה לדעת מה קרה

, יםעצימלא היו קרובים או ,  שהיו ידידותייםעם, 1967- ב וישראל ב"צבאות ארה היחסים בין? דומים בעתיד

 הנספח , חיל האוויר אנתוני פרנהם"בין אלשרו שנקחבריים היחסים להוציא פה ושם מגעים אישיים כגון ה

באורח . ראש מודיעין חיל האוויר הישראלי,  ברקת)שייקה( עיהול יש"ועמיתו סא, הצבאי האמריקני בתל אביב

, ל מיכאל בלוך"ועמיתו סא, הנספח הימי האמריקני,  הצי ארנסט קסטלם" קשר ידידותי בין אלנקשר, דומה

  .ספחים צבאיים זריםנעם ל "קצין הקישור של צה

פי  עדויות רק מה הוועדה גבת12. תקנות הצי לא חייבו זאת;לא הותר לגבות עדויות מהצד הישראלילוועדה 

עדה והודוח , כפי שטוענים מבקרים אחדים, אם. אנשי סגל אמריקניים ובחנה את האוניה ומוצגים פיזיים

.  שנים10- קרוב ל  כסודיסווג אחר כךהוא וע קשה להבין מד, יםיפוליטאו לחצים שיקולים ת שפעהתקבל בה

לא חשה ארצות הברית ממשלת  .יםמבצעי  אויםטחוניי בבשל נימוקים שהדוח סווג ,הרבה יותר להניחסביר 

משרד ההגנה רצו  עובדה שלא משרד החוץ ולא,  מודיעיןוףסיאשלה עסקה בשאוניה בנוח בשל העובדה 
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שארצות הברית ,  לחזק את התפיסה הערביתענייןלא היה כל ני האמריקלמשרד החוץ , יתר על כן .שתיחשף

  .סיוע צבאי ישירלישראל  מעניקה

 .סודיים ביותרכ , והאישור של מקקיין,מצאי ועדת החקירהימסווגו ,  שמעולם לא הובהרובשל נימוקים

) יחסי ציבור(משרד העוזר לשר ההגנה .  שנים אחרי האירוע9-יותר מ – 1976 ביוני 29-רק בהוסר סיווגם 

 כולל שאינו, "תמצית הדיונים " שלוצירף אליה מסמך מוזר, 1967 ביוני 28- בהודעה לעיתונות על כך פרסם 

 יוצאת "תמצית"שה, דומה.  של האישור של אדמירל מקקיין15 סעיף ואת של ועדת החקירה 6-  ו1מצאים ימ

, היא גם כוללת טעויות עובדתיות. עדהוושל היות קורהממופיעים בתרשומות  ינםדברים שאבפרסום מגדרה 

 שלה על 0.5- ירתה ממקלעי ה'ליברטי' " כי,למשל, התמצית מציינת. אותןתרות וסשתרשומות הדיונים 

 לפניאבל , האוניה אכן ירתה על הטרפדות." אבל רק לאחר שהותקפה ונפגעה, המטוסים וסירות הטורפדו

  .תל מקגונגל מאשר זא" תמליל עדותו של סא.שתקפו

. עדהו של הו6-ו, 2, 1ם י את ממצאתת אפילו סותרופסקה אחת של ההודעה לעיתונ כי ,נראה

 - 'יינס' של גהמלחמהאוניות ' –  התקניהבינלאומי הימי יכפי שמוצגת בספר הזיהו, הקונפיגורציה שלה"

 13."'ליברטי' ,תאוניה שאינה לוחמכַ באורח ברור ה תזהולמטוסים לאפשר ל וספיקה, והסימונים התקניים שלה

ב השעה ורגלה עמדות קרב במשך ריזאת ת" אינה לוחמתשאוניה "ש "תמצית"המציינת   אחר כךשתי פסקאות

 :המשמרתד גָ נַ מכריז , ב"מושמעת אזעקת עמדות קרב באוניה של צי ארהר שאכ. שלפני התקיפה מהאוויר

ליברטי לא " ייתכן ש.ני קצותיואחוז את המקל בשלאפשר - אי." כל הצוות איישו את עמדות הקרב שלכם"

ניתן רק לשער מדוע . היתה אוניית מלחמה על פי הגדרות החוק הבינלאומיהיא אבל , חומשה כיאות לקרב

או עיוותה מספר היבטים משמעותיים של הממצאים החסירה ו ,"אינה לוחמת"נות וההודעה לעיתכינתה אותה 

  .תיים של הוועדהיהאמ

 תתקיפל עשלה מסוכנות הביון המרכזית חקירה ניהלה , עדת החקירה שלול את ופעימב "צי ארהבעוד 

 דוח 14.ל הצי סיימה את עבודתהשועדת החקירה ו ימים לפני ש5, 1967 ביוני 13-רסמה דוח ביופ, "ליברטי"

CIA, התעלמה , אבל במרוץ להשלמתו , מעולהמהוה מסמךו, מדויק , ימים5תוך  בםשהושלCIAמהעובדה , 

בשעה  מקדימים CIAהזמנים בדוח , כךולפי,  היה בישראלךלא כ, ושינגטון שעון קיץו חל ב1967ני שביושבעוד 

- ב התו אתזמן מCIAאבל דוח , 1967 ביוני 8- סיני בן  בערך לפי זמ1400-  התקיפה החלה בך אפואכ. אחת

אמריקניים מקורות הסתמכה על ש,  הסוכנותקיימהפיקח על החקירה שבתל אביב  CIA תנחראש ת 1500.15

הוסר הסיווג  16.טעותבוצעו ב "ליברטי" על שהתקיפותהמסקנה הראשונית היתה . בישראל ובארצות הברית

 12 עד  נותר מסווג,1967 ביוני 23- מ,אבל תזכיר מאוחר יותר, 1967 ביוני 13- מCIAעין של יתזכיר המודמ

פת י בחל1977- קיבלה חיזוק ב,תטעובוצעה ב שהתקיפה ,CIA מסקנת .ידועבשל שיקול לא  2004בינואר 

במכתב לראש הסוכנות . אבורזק מדקוטה הדרומית. ג יימס'וסנטור גאדמירל טרנר  CIA שמכתבים בין רא

  :הבאהשאילתה את ההסנטור הגיש , 1977 בנובמבר 18מיום 

  

שרכשה  עעל סמך מיד, הסוכנות שאתה עומד בראשההערכת  תהאוכל לקבל את הערכתך וא, לבסוף. 5"לשאלה 

בתום טעות בוצעה ב היתה מכוונת או 'ליברטי'אס .אס.התקיפה הישראלית על יולפיהן ש, סוכנות מכל המקורותה

  " ?לב

  

 התקיפה ,גם כיום ,מיטב שיפוטנול': הערה ":1978 בפברואר 27יום מ כתבאדמירל טרנר השיב במ

  ."הישראלית לא נעשתה במזיד כלפי ארצות הברית והיתה טעות

אל " ואוניית המלחמה המצרית "ליברטי" הדמיון בין עלדיו רב נשפך , "יליברט" כים בפרשתמסמכל הב

 אונית המטען ורך מטר יותר מא60-כה כו אר'ליברטי'מנם וא ": מציין1967 ביוני 13 של CIAדוח  17."קוציר

ופים דומים לשתיהן ג. ה בטעות כאחרתותזהבקלות לעשוי אבל טייס נלהב מדי היה , 'אל קוציר'המצרית 

  18."תרנים וארובהדומות של ותצורות 

כדי להשיב על , ה דומףגו" ליברטי"ו "אל קוציר" של,CIAכמה מומחים ימיים עשויים לחלוק על מסקנת דוח 

 מוצגות תמונות לא NSA של מסמך 40בעמוד . ניותוהצלליות של שתי האזו אין טוב מאשר לבחון את שאלה 

. מבנה עילי במרכז וארובה יחידה, רולכל אוניה תורן לפנים ותורן מאח. "וציראל ק"ו "ליברטי"מסווגות של 
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ראוי ).  למטה"אל קוציר",  למעלה"ליברטי"(הדמיון נקודות פשוטות המוצגות באיור משקפות את ההצלליות 

  מתקרב למטרה שכבר זוהתה, כןלפני שמעולם לא תקף אוניה ,22 או 21 קרב בן טוסטייס מון חשבהביא בל

  . שניות4- בחצי מייל כ -   קשר500-ב במהירות של כיכאו

ראשי המטות המשולבים הודאגו גם . "ליברטי" אסוןבסיבות ל ברצינות יתרההתעניינו  CIA-לא רק הצי ו

.  רוזף'ב ג" אלוף צבא ארהוהטילו על,  לא הגיעו לתעודתם"ליברטי" לשוגרו מסרים ש5-ש, בשל העובדההם 

  1967.19 ביוני 9-חקירה בב הוא החל . בתחום העובדותכשל בתקשורתה את פרשת רוחקלר�ס 

אולם ; הוסיף הערות הסברבם רולש, "מצאי עובדותימ "36ציין רוס ,  שלוסיכוםשל ה, 1סעיף , 2בחלק 

 וניתח ערך ,אסףשלו הצוות  20.מצאים על התקיפות עצמןימעסק ב גנרל רוס לא ,בהתאם להגדרת המשימה

יותר  של הכוחות האמריקניים במחדליםבטעויות ו אפוא רוס עסק .עותיתמם המשאת כל תעבורת המסרי

 נטרדוראשי המטות המשולבים .  ועדת החקירה שניהל אדמירל משנה קידשכבר עשתהמאשר בחזרה על 

 לקט חשוב ריכזה ת רוסחקיר. יכולת מערכת התקשורת של הכוחות האמריקניים למנוע את האירוע-איבשל 

הדוח . אחריויות של מערכת התקשורת של הכוחות האמריקנייםבהתמקדה בכשלים ואבל , יםביותר של מסר

  ."ליברטי"ערך בחקירת תקרית - מהווה משום כך מסמך רבשל רוס 

שעמד בראש , רק קליפורדאקלהיתה זו של העכשוויות החקירה המסתורית והחמקמקה מכל החקירות 

באמצעות היועץ , הנשיא 21.ונסון' והיה יועץ קרוב לנשיא ג,המועצה המייעצת בנושאי מודיעין חוץ לנשיא

  :שתי שאלותקליפורד   אתשאל, לביטחון לאומי וולט רוסטאו

  

  ?1967מי ירה את הירייה הראשונה במלחמת : 1

  ? ת או טעותנ מכוו"ליברטי"ההיתה התקיפה של : 2

  

הסיק שישראל ירתה הוא שהרווחת היא ך ההנחה א, תשובת קליפורד לשאלה הראשונה נותרה מסווגת

 ה מסווגת מוטעות נותראוות נות היו מכוויפ קליפורד על השאלה האם התקתשובת 22.ה הראשונהיאת הירי

  1995.23 באוקטובר 25- סיווג בההסרת ידי  עד שמחבר ספר זה הביא ל" ביותרתסודי"

   :דוח קליפורד ציין את המסקנות הבאות

  

] שידועה כ[ התקפה יזומה על אוניה ביצעקוד העליון הישראלי המידע הזמין עד עתה לא משקף שהפי. 1

  ...תאמריקני

 גורמיםנסלחים בפיקוד ושליטה של -ת הזמינות היא שהיו כשלים גסים ובלתיוהעובדנוכח ובה ביותר ט ההמסקנה. 4

  . ישראלייםםימיים ואוויריי

נות גסה שממשלת ישראל חייבת מהווה מעשה בוטה של רשלשבוצעה ללא התגרות  "ליברטי"ההתקפה על . 6

.והסגל הצבאי הישראלי המעורב צריך להיענש, ית לה במלואהאלהיות אחר
24

  

  

כשלים בלתי "אלא כלשהו  שקליפורד לא גילה תכנון מרא, מנקודת מבט אמריקנית, בסופו של דבר

 כל הצדקה לכשל אין. 5: "קבע המשיך ולהלן. מצד סגל כפיף צבאי ישראלי" רשלנות גסה"המהווים " נסלחים

א אתראה מיידית לכל הגורמים ודיווב – המלחמה ך בכל מקרה אחר במהלמעולהיעילות שהפגין  –ל 'של צה

   25."תור אוניה אמריקניזל על העובדה שיש בא'המתאימים בצה

 הוא השיג 26."מעין כמוה ה רגישפרשה" היתה "ליברטי" שתקיפת , נזכר קליפורדבראיון עם מחבר ספר זה

 הוא 27".חוק מרפי"ולמעשה מקרה של ,  הסיק שהתקיפה היתה טעותבתום חקירתוו, ממשרד ההגנה עמיד

 וכי 28,ית הלבןבנכח בכמה ישיבות של ה  כי,הוא נזכר. פנטגוןב ביקר לא יחקירתו נעשתה ללא מטה וככי , ציין

  29."היתה תאונה שזאתככל הנראה אפשר לקבוע  , והקשבה לחומר מוקלט אלקטרונית חומרבחינה של"אחרי 
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 תקרית בנושא ,)"יועץ לנשיא"( Counsel to the Presidentר ספכרונותיו בי את ז1991-קליפורד פרסם ב

  :נאמר שם "ליברטי"

  

לכך  או "ליברטי"היו מודעות לזהות האמיתית של .... לא היו כל ראיות שהרמות הגבוהות ביותר של ממשלת ישראל 

  . לא ידעוייש לא יכול להוכיח כא, יחד עם זאת. שהתקיפה מתנהלת

.ל" הטובה ביותר על סמך העובדות הידועות לי היא שהיו כשלים בלתי נסלחים מצד צההמסקנה
30

  

  

 1872' מסהצעה  על  גביית עדויות ימי3 ליחסי חוץ טועדת הסנאקיימה , "ליברטי" זמן קצר לאחר תקרית

S לדיון על ידי הועלה" 'ליברטי'. אס.אס.לית על יוההתקפה הישרא " נושא.1961-ן תקנת סיוע החוץ מוקילת 

.  שר ההגנה רוברט ס32. ישראללאוהד שמעולם לא נחשב 31,סנטור בורק בלייקמור היקנלופר ממדינת איווה

  :פני הוועדהלהעיד מקנמרה 

  

פה שהתקיהיתה ,  רבאמון שבו יש לי ,מסקנת הגוף החוקר בראשות אדמירל של הצי, "ליברטי" תקיפבמקרה של ת

מודעת מצד ממשלת  החלטהלא היתה זאת ... .ה זאתתומך במסקנאני ו,  החקירהח את דויקראת. א היתה מכוונתל

  .ישראל

  ...אולי לא: סנטור היקנלופר

ויש כמה ראיות , ת ידעו שהם תוקפים אוניה אמריקני"ליברטי"כל ראיות שאלה שתקפו את  אין: השר מקנמרה

זאת היתה  .ה לשאת את הלפיד בשביל הישראליםצאני לא רו, סנטור היקנלופר... . שהם לא ידעו זאת לכךנסיבתיות

שבאותו , ךפניאני רק הייתי מדגיש ל. וטעות בלתי נסלחת של טקטיקה מקצועית....  בשיקול דעתטעות בלתי נסלחת

לא היתה לנו כל . תטעיות אלה קורו.  והסתבר שטעיתי,]במקור כך[יפונג אזמן הכחשתי שפגענו באוניה רוסית בנמל ה

.תנה לתקף אוניה אמריקניו לישראל כוהיתהכשם שככל הנראה לא , ה רוסיתיכוונה לתקף אונ
33

    

  

 5  ובחן את האירועים סביב התקיפה"ליברטי"התייחס בחומרה לתקיפת , בניגוד לכמה טענות, הקונגרס

בוועדת   שהתנהלעומי בש,הסנאט בבית המשרדים הישן של, אחר הצהריים 1968 בפברואר 1-ב. פעמים

ר ראשי המטות "יו, וילרו. לווה בגנרל ארל גמ,  שר ההגנה מקנמרההופיע שוב ,חות המזויניםוכהסנאט ל

  אמריקניתן מודיעיוףסי איתשבה אוני, המאוחרת יותר" פואבלו"הם באו לשם להעיד על תקרית . המשולבים

 אווירי סיועמתן ממיזורי שאל את מקנמרה על  סימינגטון ט סנטור סטיואר34.תה בידי צפון קוריאהשבנ

  :"ליברטי"פת י לתק"פואבלו"תקרית  בתגובתו השווה מקנמרה את.  בשעת מצוקתה"פואבלו"ל

  

 כוח משימה והיה לנ, "ליברטי"הותקפה שכ. "יליברט" מודגם על ידי תקרית הזממין משתררת במצב הוודאות ה-סוג אי

 זאת השאלה שמיד – הראשונה תגובתי. בחנו את המצב. ר בזק בשעת התקיפהטגון מסנקיבלנו כאן בפ. בים התיכון

  ?יטייםיהאם לא סביר שהותקפה בידי כוחות סוב:  היתה- הצבתי לראשי המטות המשולבים

, מכיוון שידענו את מיקומם ,כמובן שהתגובה הראשונית. וימים באזורסיטיים מיכוחות סובשל ם מקויו את מנידע

  .הסקנו שתקיפה סובייטית לא היתה סבירה,  דקות45 עד 30תוך אבל . אלה ת תקיפת כוחותהיתה אמורה להיו

אם לא ,  מי עוד היה עלול לעשות זאת.הותקפה בידי המצרים "ליברטי"השאלה הברורה הבאה היתה האם 

  .מה לגלות זאת- לנו זמן נדרש .לא היה נכון ה גם ז,ןבכו? טים או המצריםיביוהס

.ביך היה עליו להגי בשטח לדעת מה קרה ואינו לכם הוא שקשה מאוד למפקד שאררצוני להבהימה ש
35

  

  

  . מידע על פיקוד ושליטה צבאייםלגיבוש תתימפלג-לא, אובייקטיבית מורים על דאגה ים אלהעמותמלילי שי
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 למשרד ההגנה עדהוהו- פני תתמועים לי שבוצעו. "ליברטי"תעניין בפרשת אמריקני הגם בית הנבחרים ה

פתח מחיל האוויר קלוקו . רד פ'ריצ ל"ראאחרי ש. 1968 באפריל 8- ב, להקצבותת בית הנבחרים עדו של

 כי ברצונו לשוחח על מערכת ,חבר הקונגרס רוברט לי פולטון סייקס מפלורידהציין ,  פתיחהבהרצאת

נה כללית ניתן לקבוע מסק ":הוא אמר." 'ליברטי'דגש על תקרית ב"ת של משרד ההגנה יבלוהתקשורת הגל

, פשוט אומללותההגנה של משרד ת רתקשוהת כשל מערוההפעלה ת המבצעיות ו שהיכול,דוחות המטהמ

  36." שיפוץ כוללטעוןוניהול המערכת 

ע של ועדת ומישן המשרד ההגנה וה תחקירהן  כי ,העיר, )מינהל (עוזר שר ההגנה, סוליס הורביץ

ים רבשימועים עדויות ו.  בנתיב הסכנה"ליברטי"את שהותירה , פגמים במערכת הקיימתבההקצבות התמקדו 

, נהלים, מבנה כגון, היבטים אחרים של תקשורת משרד ההגנהל אלא גם "ליברטי"תקרית ל לא רק נדרשו

הערתו של חבר ראויה לציון . "ליברטי" אבל דומה שהדיון תמיד חזר ל.בנוסף לבעיות בווייטנאםוזאת , וציוד

  :ס מאריזונהייקוב רוד'ון ג'הקונגרס ג

  

קומדיה  אפילו .קומדיה של טעויותהיתה זאת  ."ליברטי"זה להר לטיפול במסר והתיעוד מעיד על עצמו ככל הקש

  . ת על כך לא היתה קולעת יותרכתב שהיתה נמוסיקלית

מתוחכמת ביותר שהיתה הת התקשורת כ מערלרשותנו, ראו נא. זה כה טרגיהיה  לולא ,מצחיקזה היה יכול להיות 

.שאיננו יודעים איך להפעילהעד היא כה מתוחכמת אך ייתכן ש, ת אי פעםואנושל
37

  

  

בדחיינות   התנהלוראשי המטות המשולבים והציחשה כי ההקצבות  תשוועדנראה , הדוח המודפס שלהלפי 

בית ועדת גלובלית בידי החקירה של התקשורת  ניכר כי 38",תמצית מחקר"צה מלמרות שהוועדה אי. מסוימת

שיתוף הפעולה של ראשי המטות מ נהשביעות רצו-אידה על רקע ס נו1971- בוחות המזוינים כרים להנבח

  .המשולבים והצי עם חקירה קודמת זו

תקשורת ב' קלקול'" חלקית ברשומות הקונגרס תחת הכותרת םרסוהקצבות פבית הנבחרים לדוח ועדת 

  ."  מול חוף סיני'ליברטי'. אס.אס. לנוכחות יוגרםשל הצי 

  : להלן ציטוט מדוח זה

  

 'ליברטי'. אס.אס. לנוכחות יויךבתקשורת של הצי הול' קלקול' שמן העובדה יהזדעזעת, כבוד היושב ראש: מר הלפרן"

."יםות ומטוסים ישראלידשם זוהתה בטעות כספינה מצרית והותקפה על ידי טרפ, 1967מול חוף סיני ביוני 
39

  

  

חלק של הדוח , וחלקבות חלפ,  הוסר"ליברטי" בפרשתרות כמעט כל החקירות האחשסיווגן של בעוד 

  40.כל המאמצים להסרת הסיווג של שאר הדוח לא צלחו.  ביותרהגבוהבדרגה סווג משלעיל נותר 

תקשורת הכשלי  של חקירההמזוינים כוחות לחקר העדה של בית הנבחרים ותת הוביצעה  1971- ב

ת הצבאית ר בתקשונותענייההתשיא לה גיעהת אה זירחקב ש,המ דו41.ית של משרד ההגנהלגלובה

ועדת על ידי  וםהמזויני כוחותהסנאט לעל ידי ועדת  ה והורחבכהנמש ו1967-ס בוח ר�דה בהאמריקנית שהחל

 1968- ב"פואבלו" תפיסתת ותקשורת הוחמרה בעקבלמצב הדאגה ה. 1968-בלהקצבות בית הנבחרים 

 . 1969- בEC-121 של הצי ןמטוס איסוף מודיעיהפלת ו

בו כמה  נפלו, אף על פי כן. ביותרומאלף  חשוב "ליברטי"תייחס למל החקירה השהמסכם דוח פרק בה

 הדוח עוקב אחר 171.42  היההמספר הנכוןשעה ש, 75 היהליברטי מספר פצועי הוא מציין ש, למשל. שגיאות

 וקובע את הסיבות , מהםפציפי של כל אחד ואחדס מקטלג את הנתיב ה,כל אחד מחמשת המסרים שעוכבו

טחון של י סקירת בתנהליבהמלצת משרד מ חוו מחיקות מהדעש שנ, הדוח מאשר. שחלו בהגעתםלעיכובים

 מספר חברוה, תרם של הצי לתקשוי המבצעשעוזר רא, פיצפטריק. 'משנה פרנסיס ג- אדמירל43.משרד ההגנה

 וגירסותכמה עובדות במהלכה מסר ו 44,ועדהודית של הו בישיבה סת מקפעדותהעיד ,  בצוות הדוח של רוס2

  .שבסופו של דבר נמחקו מסיבות ביטחוניות מהדוח שפורסם
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בין כלשהו  פרוטוקול 1967ביוני לפיה לא היה ש,  אדמירל פיצפטריקשמע עדותו שלהוועדה הזדעזעה ל

מסרים מדי יום  חשלב "צי ארה. ותי לאוניםב לשליחת מסר"שורת הצבאית בפנטגון ובין צי ארהקתחנות הת

, הצבא שלח בנדיר מסרים לאוניות.  שלוהתקשורתמערכת  ת באמצעו)fleet broadcast ("צילשידור "ל

המסרים נותבו ש זאת הסיבה ,ככל הנראה.  וייטנאםבאיזורהמסרים היו לאוניות ,  שעשה כןספוריםובמקרים ה

  .יפיניםללתחנת התקשורת של הצי בפי

רשות ובדה שלהעלמרות , בשל סיבה כלשהי כי צריך להבין, חמנת להעריך טוב יותר את תוכן הדו על

התקשורת השגרתית שלו עם אוניותיו ברחבי העולם היתה לקויה , םל הצי המובחר בעועומדארצות הברית 

שנשא  הרצאה ב אמרקוגילו  רוסק)'דימ(ל "תא. באורח מעורר רחמים)  המפרץבמלחמתלא מכבר אפילו (

, אכן. 'סופה במדבר'מבצע ואז החל  ":המפרץ  התקשורת של הצי בזמן מלחמתבאוניברסיטת הרוורד על מצב

, ב'ת והשגרה ובעיקר עם צי ארהטח הקדימ�שבעיקר ב, של מסרים כשהמלחמה החלה לי הצטברותחלה אצ

  45."17-  במאה השם- איעם התקשורת שלו שעדיין ננעל 

 "סודי"סווג עד לדרגת מסר ש]. טלקס/טלפרינטר[שידורים לצי ומסרים אחרים בטלטייפ נכתבו  1967- ב

, המסר שהתקבל פוענח אוטומטית והודפס.  אוטומטית ושודרן הוצפואז,  הטלפרינטרשיר לתוך מכדהוקל

, כשהתקבלו,  לאחר הקלדתוהוצפן ידנית, "סודי ביותר"סווג שאבל מסר ". הצפנה מקוונת "נקראתהליך זה ו

  ".מקוונת- אהצפנה ל "נקראזה . פוענח ידנית ואז הודפס

סיכוי גדול היה כרוך ב)  אנושגבוהה יותר לטעויותמובנית סבירות שהיה מלווה ב( זה לגמריתהליך ידני 

שידור " שנשלחו במערכת ,"סודי ביותר"היה ווגם יסשם ינדירהבמברקים ששודרו בהבנת פקודות לעיכוב יותר 

  ."ליברטי"  דוגמתיהירמה שנב ליחידות "לצי

בית הנבחרים  ועדה החוקרת לכוחות המזוינים שלו תת החשל דו "ציא#ת ומסקנותמ"כמה מה, משום כך

  : לציוןותאויר

  

 החלטות תמשתמשים בהן בתהליך קבלשל הן והלי מפעילא עולה על רמתם שלתקשורת  מערכותערכן של . 1

  .בפיקוד ושליטה

b .כמה תפגרמ  זומערכת.  זמן מהעוד מבצעית לתינית של משרד ההגנה לא תגיע ליכוימערכת התקשורת הלוו 

  .שנים מאחרי מערכות מסחריות

g .לא-כותבהמ"מנע כל התקדמות משמעותית בזמן ,  האלקטרוניםואחרי שידור לפני, הזמן שנדרש לעיבוד מסרים -

 דקות לעיבוד מסר 70 כי בממוצע נדרשות למדתהסטטיסטיקה מ.  אוטומטיגלמרות התקנת ציוד מיתו, "קוראה

 . דקות בלבד5צע לתקשורת אלקטרונית של מסר כזה הוא והממ  שהזמןבעוד, "בזק"

 גורמיטות פיקודיות ועיכבו העברת מידע ללעיכבו ביצוע החשאינן מגיבות רת של משרד ההגנה שומערכות תק. 2

.במצבים בינלאומיים קריטיים פיקוד
46

  

  

 מנהל 47,קלוקו. רד פ' ריצל"ראי ול ממיזורוה. בין חבר בית הנבחרים דורוורד סיהתנהל , תמצית הדוחלפי 

  : הדיון הבא,של משרד ההגנהתקשורת הסוכנות 

  

עומד על האם אתה , "ליברטי" נוסף כמו תסריט לאור .אחת הוא לשאול את הגנרל שאלה ה המכריעקודה הנ:מר הול

  ?היה לנו התקשורת הדרושה להשלים באורח מיידי ואפקטיבי את החלטת הפיקודת שעכשיו ,עתךד

  .איני יכול להבטיח זאת,  לא אדוני:ל קלוקרנרג

.ר" כבוד היו,םמהגיהינו אנו בבלגן ,ם כך א:מר הול
48
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-במה בין ארצות הברית ואנגליה חהמל. "ליברטי"קרית תהבעיה של תקשורת לקויה לא היתה ייחודית ל

מידע זה לכוחות להעביר אז אבל לא ניתן . 1814 בדצמבר24- שנחתמה ב"נט'גֶ ת נאמ"הסתיימה ב 1812

 יום אחר תום הלחימה 15  שניטש1815 בינואר 8- קרב ניו אורלינס בהיתהתוצאה הו, עוד מועדבהלוחמים 

 שתיאר  עד למצבבמרוצת הזמן השתפרויכולות התקשורת .  בריטים289-  אמריקניים ו71 נהרגובו ת והרשמי

 27-ב, מרילנד, טלנדויבסוב "צי ארהשל מכון בסמינר ביון צבאי , CIAסגן מנהל , מקקונל. ון מ' גאדמירל- תת

ים מכדי בדרך כלל מורכבמיורטים בשדה הקרב ה מסרים ,כיום: " שםאדמירל מקקונל אמר. 1995ביוני 

שם ככל  םעבדל, NSA-להביאם לגרה שלנו היא יהש. זה דורש כוח מיחשוב ניכר. שיטופלו בשדה הקרב

 את עושים זובכמה מקומות אנ.  שניות12 נדרשו לנו לשם כךביוגוסלביה .  לשדה הקרבםאז להחזירונדרש ה

 מאשריותר  1812ב לזאת של " צי ארהתקשורתיכולתה של דמתה  1967-ב, לרוע המזל."  בלבד שניות3- ב

  .1995 של לזו

סמית . רד ק'עם פרסום מאמר מאת ריצ 1970- בשלהי שנות החדשמהתעורר  "ליברטי"העניין בתקיפת 

הסתערות על "אנס . יימס מ'ספרו של ג הופעתעם  ו,1978ב ביוני " של מכון צי ארהProceedings העת בבכת

וועדה המיוחדת ב "ליברטי" תקרית נדונה 1979- וב, התרשמו מן המידעטורים א כמה סנ1979.49-  ב"'ליברטי'

. טר מאריזונהר היה ברי גולדוו" סגן היו;ביי מאינדיאנה' ועדה היה בירץו יושב ראש ה.של הסנאט למודיעין

סיפקו חיל האוויר  חומר שףסוית עדויות ולאיי לישראל לגבגור צוות חוקריםשיהוועדה החלה את החקירה ב

 ישבו מאחורי פרגוד והללו, "ליברטי" תהחוקרים הורשו לראיין את הטייסים שתקפו א. הישראלייםחיל הים ו

אל  פנים) 1979- נהרג ב,  משה המרמרש,הרביעי( טייסיםשלושה מהמחבר ספר זה נפגש עם . [הווזלבל י

כמצוין במספר , שמותיהם הותרו לפרסום מאוחר ותר. שעשה זאתהיחיד ישראלי - והוא הלא, פנים וראיין אותם

שם צוין  50,דוח על תקרית ליברטיל " ההיסטוריה של צהמחלקתהכינה ו זבתגובה לחקירה . ]מקומות בספר זה

ת הפרשה  ארוחקועליה הוטל ל] השלישי[י סטיבנסון יל עדו שלבראשות , ועדהניהקונגרס האמריקמינה *"כי 

  51"*.התתוצאות חקיראת  לפרסםו

 בנושא בישראל יעובדתמידע  פהאס בירורים וערכהת יאמריקנית רשמ  שחקירה,פעם יחידההיתה את ז

יעוד תכמעט שום צא בנמ ןאי, העדויות שנאספווים נועיעדה שמעה את הטוהואף ש. "ליברטי"תקיפת 

ל זוכרים את "צה במספר קצינים.  וחברי ועדה שוניםCIA- הביןשהתנהלה  ענפה תכתובת קיימת 52.התלחקיר

לא מצאה ,  שביצעהמאומצתהירה חרף החק, ככל הנראה 53.ועדה בישראלוהצוות חוקרי החקירה ואת ביקורי 

דה הסתיימה בלא כלום ואף ועבודת הווע,  ואנסיהם של סמיתועדה ראיות מספיקות להצדקת בדיקת טענותוה

ונסון 'ב כפי שאומצה בידי הנשיא ג"דה הרשמית של ממשלת ארהמ העעל כנהנותרה כך  54. דוחפרסםל בלי

  .)43-הנשיא ה(ובוש , קלינטון, )41- הנשיא ה(בוש , ריגן, קרטר, פורד, על הנשיאים ניקסוןמקובלת רה אונש

מחלקת , ראשית. ועדהומסקנת ה את איששומה כי  שדו,התרחשו שני אירועים אחרים באותה מסגרת זמן

תקרית תקיפת " שכותרתה ,ישראלית של תקיפת ליברטירשמית רסה ירסמה גיל הכינה ופ"יה של צהורההיסט

 המסמך. "ליברטי"ת תקרית ר לחקיניועדת הקונגרס האמריקמסקנות  במיוחד לנדרשזה  מסמך. "'ליברטי'ה

חרור מידע על שומעטה החשאיות הרפיית תחילת וסימן את , ב"ארהנמסר לממשלת ,  מסווגעדיין ,ישראלי

  ."ליברטי"תקרית 

פת מסרים י עם ישראל בחל"ליברטי" משרד החוץ האמריקני את תקרית יישב תבתוך מסגרת זמן זא, שנית

האם  .אשמה כוללת על התקריתהדוחה הודאה ב שקיבלו ללא עוררין את העמדה הישראלית ,דיפלומטיים

 החוץ שרדמסמכים של מ ?עדה המיוחדת של הסנאטונתונים כלשהם מהוהאמריקני רד החוץ קיבל מש

  .ועדה למשרד החוץומה הכז  מידעמציינים שעבר לא ,הוסרכבר שסיווגם , האמריקני

 שנה 14 , עמודים77מסמך בן  "ליברטי"תקרית   עלפרסמה,  ביותר חשאימוסד, הסוכנות לביטחון לאומי

סיווג  .מילינגטון. גרהרד והנרי מ.  ויליאם ד– לאחר שפרשו  NSA אותו שני פקידיכתבו. לאחר התקרית

עם פסיווג הוסר חלקית יותר מה 1983.55- בושוחררקטעים מתוכו  והוסר חלקית - "סודי ביותר" –המסמך 

  ביולי2-בושוחרר חלק נוסף שלו בעקבות בקשת מחבר ספר זה על פי תקנת חופש המידע  -  1983אחת מאז 

, 2011-בדיקה להסרת סיווג המסמך נקבעה ל. 2007 ביוני 6- עצמה ב  NSA ביוזמתשוב שוחרר חלקו, 2003

  . אותצתואבל עד כה היא לא הניבה 

להכיר  NSA  ושיקפו נכונות רבה יותר מצד אוצר בלום של נתוניםושסיווגם הוסר חשפהמסמך  יחלק, אכן

אחראי י ושהיסטוריון רא, וילסון הבןויי 'ידי וינסנט גשנכתב ב, מבוא לדוחב. אחריות לתקריתחלקה בב
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 באובייקטיביות 'ליברטי'פשר למחברים לבחון מחדש את תקרית ישחלף א הזמן: "נאמר, NSA- ביםפרסומל

פרטי את , 'ליברטי' משימת שביסודהטכני  גיוןי את ההסוקריםהמחברים . תמטרידור שאלות פולענות על מס

והלקחים שיש להפיק ] נמחק[נרטיב התקיפה ואת , רת האמריקניתוי התקשלי כשפרטאת , הטעות הישראלית

  ."מהתקרית

 38שבעמוד  ,מציין ,ב"של ארה  בארכיון הלאומישמורה ,מךסמה סווג של מלאהתוכן העניינים עותק של 

 נמסר של המסמך כפי ש38אבל עמוד  ,ברשלנותהתובע הישראלי את האשמות הדוח מציג , 5בפרק 

עותקים . "ליברטי" ישראלית מהדגם שתקף את תונה של טרפדממלבד ת, ון הלאומי נותר מצונזרמהארכי

שמהן הוכנו  ותא מסווגלונות מ תכוללהמסמך . אנשיםמספר ת ק נמצאים בחז5של פרק  מצונזרים- לאמסוימים

  .49בעמוד ת ומובאהשל כלי שיט צלליות ה

  :לישראלייםכם ביחס המסמך מס

  

הישראליים התנהלות הקצינים הימיים  את לראותאין שבכל נסיבות המקרה , קבע ט השופ])ווגבלתי מס[ס "בלמ(

  .משפטצדיקו האשמות שיבלתי הגיונית במידה העשויה להצדיק כ "ליברטי"רית תקב המעורבים 

 פת חוש,"ליברטי"והים הישראליים תקפו את  וירוהאלכך שכוחות בחינה מחדש של ההסבר הישראלי ) ס"בלמ(

.עויות מבישות הן בהערכות פיקודיות והן בנהלים מבצעייםט
56

  

  

סף למותם של וכעסה על ישראל עקב מות איש סגל שלה בנב "של ארההסוכנות לביטחון לאומי ש, אין ספק

- ל 57. אסוןלמנוע כדי בעוד מועד הסיגהלא הצליחה לוור הלחימה ז ששלחה לאאוניה אנשי הצי על סיפון 33

NSA , האוניהון פנהרג על סי, אלן בלו, שלהאזרחי עובד . "ליברטי"תקרית ת ב רגשיעורבותמיש , צילכמו ,

 בשל המהלומהאת ההסבר הישראלי אילו פסלה  NSAאת עמדת היה קל להבין . שובשות שלה ווהתוכני

אף על פי .  את אלן בלוואי הכירדהסגל שלה בוו שרבים מאנשימתוך  האירוע על הסוכנות והנחית שההישיר

ה מצרית כתוצאה של י בטעות כאונזוהתה "ליברטי"כי , להרגשות וסיכמה בדוח שלעה נכנ לא NSA, ןככ

  58." מבישותטעויות וםיעטשיקולים מו"

את המפגש השנתי שלה  "ליברטי"קיימה אגודת ותיקי , "ליברטי" לתקרית 24-הביום השנה , 1991ביוני 

ורדים של הבית ותיקים בגן הו להיפגש עם הונעתר, סונונון ו'ג, הנשיא בוש  ראש המטה של.ושינגטון הבירהוב

. את טענותיהםמסמך המפרט לנשיא להגיש יוכלו   זוהזדמנותשב, עזהיה יפיצבקרב המתכנסים שררה . הלבן

 "ליברטי"תקרית לגבי  תועמדומה גם שהוא כבר גיבש את , ורדיםו הנשיא לא הצטרף אליהם בגן הואולם

תקרית  לשחקירה יסודית : "שם נאמר במפורש, 1991טמבר פ בס5- ית הלבן מ במכתב מהבוביטא אותה

 של ממשאין כל בסיס . ל זיהוי מוטעהשוהמסקנה היתה שזה היה מקרה טרגי ,  נערכה'ליברטי' .אס.סא.יו

  59." העניין מחדש אתחולפת

של בית הנבחרים  עדהור תת הו"יו, ותיקי ליברטי לחבר הקונגרס ניקולס מברולסון סונונו הפנה את 'ג

. "ליברטי"חקירה של תקרית עריכת  וקשיבו, הם שלחו לו מכתב 1991 ביולי 1-וב, יםוינכוחות המזהלחקירת 

ה בוצעה קיפאם הת ה-  שעל הפרק עם הנושא קלושקשר היה שלרובן , נקודות לחקירה 22ל להמכתב כ

 .אס.אס. את בקשות שורדי יודלכב סירב ניהצלב האדום האמריק" :אחת מהן היתה,  למשל–טעות או לא ב

  60."במצבנו הקרובים  לעדכן את שארינו'ליברטי'

חבר הקונגרס . מסויים  משקל פוליטיהיההנשיא  של ידי ראש המטהב שנתמךהוותיקים מכתב ל, אין ספק

, אחת מזרועות החקירה של הקונגרס ,)GAO (רד מבקר המדינהשגיי קירק ממ.  את השאלת רוייזםמברולס 

סיווג שהיה בעל , מברולס  הקונגרסצוות חבראיש , וורן נלסון. שנה ירה שנמשכה כמעטקבחבעזרתו  ופתח

 NSAמסמך את ו, מסווגהיה יין דעבעת ש,  את דוח קליפורדבדק ,"סודי ביותר"גבוה מה – "מילת קוד"בטחוני 

עצמו השיג ק ר קי61.ונת לתיאוריה של תקיפה מכוולשהכ אישור ל ואישר לקירק שאף לא אחד מהם כל,גולמיה

קמה ביוזמת מברולס ועדה שוהתת הסיקה  ,בסופו של דבר. י משמעותשאינוקבע  את דוח קליפורד ואחר כך

, "ליברטי" ת ותיקיד אגותההאשמות שהעל השלאישוכל ראיות לא נמצאו  כי ,ה במלואהקרנחכבר התקרית כי 

  . מסכם דוחסחהניועדה לא ותת ה. חקירה נוספתביצוע  כל סיבה לאיןוכי 
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, ראשי המטות המשולביםבידי , NSAבידי , CIAבידי ,  בידי ועדת חקירה של הציותתקיפ הרונחקבסך הכל 

כל חקירה רשמית . ותי הזדמנו5-על ידי הקונגרס בונבדקו ,  חוץןהמועצה המייעצת של הנשיא למודיעיובידי 

 7. שהתקיפות היו משהו אחרכלשהן איות  רנמצאו או שלא ,ת היו טעות טרגיתופיה שהתקנסקסתיימה במה

 וכמוהן, ותיהחקירות הרשממסקנות  62.צידדו במסקנה זו – רפובליקנים 4- דמוקרטים ו3 –ב "ארהנשיאי 

  .אין ראיות סותרות של ממש.  היתה טעות טרגית"ליברטי"תקרית . עקביותזהות ו נותרו ,עמדות הנשיאותיותה

  

  

                                                 
1

ניתן לכנס ועדות חקירה לחקר עניין כלשהו על : נאמר) UCMJ" (התקנון האחיד של משפט צבאי" של 135בסעיף   

או על ידי כל אדם אחר שמונה , )משפט צבאי בדרגה החמורה ביותר(ידי כל אדם המוסמך לכנס משפט צבאי כללי 

  ."ין אם המעורבים בעניין ביקשו חקירה כזאת ובין אם לאוזאת ב, בידי השר המתאים לאותו מטרה

על פקודה המופנית , מקקיין. ון ס'אדמירל ג, ב באירופה" חתם מפקד הכוחות הימיים של ארה1967 ביוני 10-ב

 8-ב" ליברטי. "אס.אס.לכינוס ועדת חקירה לבדיקת הנסיבות הכרוכות בתקיפת יו, קיד. לאדמירל משנה אייזק ס

הונחתה לחקור את "הוועדה ). JAG( במדריך הפרקליט הימי הראשי 0402הפקודה התייחסה לסעיף . 1967ביוני 

ומקרי המוות והפציעה ; הנזקים שנגרמו בתוך כך; כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות שהוליכו לתקיפה והכרוכות בה

  ."של אנשי הצי

2
גם מקיין וקיד היו בוגרי .  מחזור באקדמיה של הציאבותיהם של אדמירל מקקיין ושל אדמירל קיד היו בני אותו  

  . שנים לפני קיד10-אבל מקיין סיים את האקדמיה למעלה מ, האקדמיה

3
ב "ן אלן פיינגרש מונה לעוזר היועץ המשפטי של ועדת החקירה במכתב של מפקד הכוחות הימיים של ארה"רס  

שלמרות שוורד בוסטון היה עורך , מעניין לציין. השבו הורה על הקמת ועדת החקיר, משנה קיד-באירופה לאדמירל

  .הוגדר כקצין ימי במסלול פיקודילא היתה לאלן פיינגרש הסמכה כזאת והוא , UCMJ-דין מוסמך על פי ה

4
ב מציין "אבל תמליל ועדת החקירה של צי ארה, 1967 ביוני 14-שאר חברי הוועדה פגשו את האוניה בוולטה ב  

  .1967 ביוני 13בטעות 

5
  .אנשי צוות ליברטי מסומנים בכוכבית: שעדויותיהם מופיעות בתרשומת הוועדה בדף הנקוב, רשימת העדים  

  2      ריית. ל. רם"אל

  12      *לוקס . ג. דם"סג

      31       *מקגונגל . ל.ל ו"סא

  55    *פיינטר . ס.ל) 'מיל(סגן 

  59    *סקוט . ד.'ג) 'מיל (ם"סג

  63      *גולדן . ה.'סרן ג

  68      *מלי 'או. פ. מם"סג

  72    *ווטסון . מ. מ) 'מיל(סגן 

  74    *קיפר . פ.ר ר"ד) 'מיל(סרן 

  87  *תומפסון . 'ג.ל ה"טכנאי קריפטולוגיה רס

  91  *למקין . פ. ל ל"טכנאי קריפטולוגיה רס

     94    * סמית . ל.ל וו"אלחוטן רס

  99      פלטזק. א.ל אי"סא

  101      ארתור. ל. רם"אל

     105  *קרפנטר . פ.'טכנאי קריפטולוגיה שני ג

  114      *בנט . ה.סרן מ

   117  *לונג .ל.טכנאי קריפטולוגיה שני ט

  122      וויקאם. ב.'נגד בכיר ג

  124    )זומן שוב* (מקגונגל . ל.ל ו"סא

  139    )זומן שוב(ריית . ל. רם"אל

  154      ורגנסן'ג. 'ג.ל ס"סא

6
  .מקקיין מאריזונה. סון 'וניור היה אביו של הסנטור ג'מקקיין ג. ון ס'אדמירל ג  

7
, הוא התנגד למתכונת המסמך. היה פרפקציוניסט, היועץ המשפטי במטה של אדמירל מקקיין, ל מרווין סטרינג"סא  

שהתעסקו בעיקר במסקנות ובהעברת הדוח לראש , אבל התנגדויותיו נדחו על ידי מקקיין וסגנו ואדמירל וויילי
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ושירת בתפקיד זה בין ,  מאוחר יותר ליועץ המשפטי הראשי של הציסטרינג התמנה. המבצעים של הצי בוושינגטון

  .1976- ו1974

8
, שאינו בוושינגטון הבירה אלא בסמוך, הדוח היה צריך להימסר לראש המבצעים של הצי בפנטגון, למען הדיוק  

א אם כן יש משמעות אל, מקובל להתייחס לפנטגון כאילו הוא בוושינגטון(יניה 'וירג, מעבר לנהר פוטומק בארלינגטון

  ).רק לעיתים רחוקות מציינים העיתונות והציבור את ההבחנה. יניה'למיקומו בווירג

9
ב "מפקד הכוחות הימיים של ארה, ון מקקיין'ב על ידי אדמירל ג"אישור ראשון של דוח ועדת החקירה של צי ארה  

  .באירופה

10
 דון אדמירל- תתכאשר ראיין מחבר ספר זה את. הבירה באפריל בוושינגטון 18-קיד ב. ראיון עם אדמירל אייזק ס  

 אנגןהציע , א זהכשנאמר לאנגן שקיד נמנע בעבר משיחה בנוש. שאל אותו הלה אם ראיין את אדמירל קיד, אנגן

תיאם מחבר ספר זה פגישה עם קיד במועדון הצבא והצי , בעקבות היכרות זאת. להכיר בינו לבין מחבר זה

בביקוריו בבית , ת היתה הראשונה בפגישות רבות של מחבר ספר זה עם אדמירל קידזא. בוושינגטון הבירה

  .לסיוע שהעניק אדמירל קיד להשלמת עבודת מחקר זאת נודע ערך עצום. האדמירל ובשיחותיו הטלפוניות עמו

11
." ינויד ימ"תיאר הלה את אדמירל קיד כ, 1990 ביוני 29-כאשר ראיין מחבר ספר זה את אדמירל מקדונלד ב  

  ."הייתי פח הזבל של מקדונלד: "כששמע קיד תיאור זה העיר

12
אל , ל מיכאל בלוך"סא, שנותבו בדרך כלל דרך קצין הקישור לצבאות זרים, הוועדה אכן קיבלה מישראל מסרים  

  .ל ארנסט קסטל"הנספח הימי האמריקני סא

13
  .1967 ביוני 28, 594-67' מס,  הבירהוושינגטון, )ענייני ציבור(משרד עוזר שר ההגנה , הודעה לעיתונות  

14
  CIA, Directorate of Intelligence, Intelligence Memorandum, “The Israeli Attack on the USS Liberty, 

13 June 1967, SC No. 01415/67.”  . עמודים ומפת האזור3-רישום כרונולוגי ב,  עמודים7המזכר כלל .  

15
שעון (זמני וושינגטון .  שעות ביניהם7ם את הזמן המקומי וזמן וושינגטון עם פער של פירוט האירועים והמפה מראי  

, הנהגת שעון קיץ בישראל-שמכיני המזכר לא התייחסו לאי, זה מאשר את המסקנה. מדויקים) EDT –קיץ המזרחי 

א ננקטה פעולה אבל ל, CIAדיוק זה לידיעת -מחבר ספר זה הביא אי". ליברטי"בסיני או באיזור הפעולה של 

  .מתקנת כלשהי

16
  .CIAשל " ליברטי"ראו תיק   

17
  . והתעתיק באותיות לטיניות מתאפיין ביצירתיות יתרה, שם האוניה המצרית כתוב ערבית  

18
  CIA, “Israeli Attack,” 4.  

19
, ולבמנהל המטה המש, ספיבי. א.כאשר חתם רב אלוף ב, 1967 ביוני 15- צוות מציאת העובדות אושר רשמית רק ב  

במועד זה הוא וצוותו כבר השלימו . אותו קיבל על סיפון אונית הדגל של הצי השישי בים התיכון, על מזכר לאלוף רוס

הוטל על הצוות לחקור את האמצעים ששימשו להוציא ולשדר , ספציפית. כמעט את משימת מציאת העובדות שלהם

, והנסיבות הכרוכות בהנחיות סותרות כלשהן" ברטילי. "אס.אס.הוראות מבצעיות של ראשי המטות המשולבים ליו

  . קבלתם-או אי, עיכובים ניכרים בקבלת מסרים או הוראות אחרות

20
   “Introduction,” Report of the JCS Fact Finding Team, USS Liberty Incident, 8 June 1967 (Secret) .

  ."דוח רוס"זה מוכר בדרך כלל כ

הוא הקפיד , מאחר שצוות מציאת העובדות לא היה גוף חוקר מבחינה משפטית]). וגבלתי מסו[ס "בלמ: (5סעיף 

  :במהלך חקירתו על קיום המגבלות הבאות

  .הראיונות לא נוהלו בשבועה  .א

 .העדים לא הוזהרו בדבר זכויותיהם ולא הוגדרו כצד מעוניין  .ב

 .ב"נמנעה הפרעה לועדת החקירה של צי ארה  .ג

 .תה מינימליתהי" ליברטי"הפגיעה באנשי צוות   .ד

  ).3, דוח רוס(נציגים של הזרועות הצבאיות הוזמנו להצטרף לצוות   .ה
21

  .קנדי בעקבות מחדל מפרץ החזירים. ון פ'ידי הנשיא ג-המועצה המייעצת למודיעין חוץ לנשיא הוקמה על  

22
ל כתוקפן בהתרשמם שניסה לתייג את ישרא, ונסון לא היו מרוצים מדוח זה'רבים מחבריו של קליפורד בממשל ג  

ולא היתה , ם" של מגילת האו51כפי שהותר בסעיף , בעוד שבדרך כלל הוסכם שישראל פעלה מתוך הגנת עצמית
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ם המגנה "שום האשמה בתוקפנות בהקשר של מלחמת ששת הימים לא הסתיימה בהחלטת או. אשמה בתוקפנות

  .את ישראל

23
 כרך WWR, מזכרים לנשיא, תיק ביטחון לאומי, טקסס, ונסון באוסטין'דוח קליפורד שמור בספריית לינדון ביינס ג  

מכתב ההעברה מרוסטאו . 1995 באוקטובר 25-סיווג הדוח הוסר בעקבות ערעור מחבר ספר זה ב. 19תיבה , 35

 25-הוסר סיווג המכתב ב, בעקבות ערעור מחבר ספר זה על החלטה זאת. נותר מסווג, a82פריט , ונסון'לנשיא ג

  .1988ביוני 

24
  .4-5, ח קליפורדדו  

25
  .5, שם  

26
  .קליפורד היה בוושינגטון הבירה. 1989 בפברואר 9-ראיון טלפוני של מחבר ספר זה עם קלארק קליפורד ב  

27
  . היה הביטוי שנקט קליפורד" חוק מרפי"  

28
  . ייתכן שזה היה בחדר המצב במרתף האגף המערבי של הבית הלבן  

29
  .1989 בפברואר 9- קליפורד בראיון טלפוני של מחבר ספר זה עם קלארק  

30
  Clark Clifford, Counsel to the President (New York: Random House, 1991), 446.  

31
  .1969 עד 1945-היקנלופר היה סנטור רפובליקאי מ  

32
השתקפו בישיבה סגורה של הוועדה ליחסי חוץ של הסנט , או חוסר אמונו בהם, שנאתו של היקנלופר לישראלים  

אני חושב שהישראלים שיקרו לנו : "שם אמר במהלך דיון על מיזם הגרעין של ישראל, )1984-ג התמליל הוסר בסיוו(

אני חושב שזה חמור מאוד שהם פעלו באורח זה . הם סילפו וזייפו לגמרי את העובדות בעבר. כגנבי סוסים בעניין זה

הכחישו בפנינו שהם , במצח נחושה,  עקבישהם עסקו בבנייתו החשאית ובאורח, בקשר לכור ייצור ספציפי זה

 ."בונים

33
  U.S. Senate, Hearings before the Committee on Foreign Relations on S. 1872, A Bill to Amend 

the Foreign Assistance Act of 1961, as Amended, and for Other Purposes, 90th Cong., 1st sess., 

June 12, July 14 and 26, 1967 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1967).  

34
אני לא מפסיק לספר את הסיפור : "מצוטט כאומר, בשעת לכידתה" פואבלו"מפקד , ר'בוצ) פיט. (מ. ל) 'דימ(ל "סא  

ם הפוליטיים  חודשים אחר כך ואת העובדה הניצחת שלולא התככי6- וחשיבותו לנסיבותינו לא יותר מ' ליברטי'של 

 ".לא היתה מתרחשת' פואבלו'תקרית , שהותירו את הלקחים רבי הערך ביותר בכספת חתומה

35
  . U.S. Senate, Hearings before the Committee on Armed Services, United States Senate, on S. 

3293, Authorization for Military Procurement, Research and Development, Fiscal Year 1969, and 

Reserve Strength, 90th Cong., 2d sess. (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 

1968), 47. This hearing was held on February 1, 1968, at 2:40 P.M. in Room 212, Old Senate 

Office Building. Present: Senators Stennis (presiding), Symington, Jackson, Connon, McIntyre, 

Byrd Jr. of Virginia, Smith, Thurmond, Miller, Tower, Pearson, and Dominick.  

36
  Rep. Robert Lee Fulton Sikes of Florida, House of Representatives, Report of Subcommittee on 

Department of Defense of the Committee on Appropriations, April 8, 1968 (Washington, D.C.: 

U.S. Government Printing Office, 1968), 357-58.  

37
   Rep. John J. Rhodes (Ariz.), House Subcommittee Hearing Report, 394.  

38
  .House Subcommittee Hearing Report, 398-99: תת הוועדה למשרד ההגנה של ועדת ההקצבות  

39
  Congressional Record-House, July 12, 1968, 21055.  

40
הגישה של הוועדה - הצליח מחבר ספר זה לבקר במשרד מוגבל, בסיועו של הסנטור מפלורידה בוב גרהם ומטהו  

שחלק מדוח ועדת ההקצבות של בית , עידכן אותו אחד מאנשי המטה, במהלך הביקור. המיוחדת למודיעין של הסנט

  .ותר מסווג כמצויןהנבחרים עדיין נ

41
   Report of the Armed Services Subcommittee of the Committee on Armed Services, House of 

Representatives, under the Authority of H. Res. 201. 92d Cong., 1st sess., May 10, 1971 

(Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1971) .עם מחיקות , וח זה נמסר להדפסהד
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 24-ב, אדוורד הברט. חבר הקונגרס מלואיזיאנה פ, ר ועדת בית הנבחרים לכוחות המזוינים"ליו, לשמירת סודיות

- 121ואת הפלת מטוס , 1968 בינואר 23-מ" פואבלו"את תקרית , "ליברטי"הוועדה בחנה את תקרית . 1971במרס 

EC1969באפריל  15-  של הצי בידי צפון קוריאה ב.  

42
   Report of the Armed Services Subcommittee, 10.  

43
ר הוועדה לכוחות המזוינים "מולוהן אל יו. ר הוועדה רוברט ה" מיו1971 במרס 24-מובהר במכתב העברת הדוח מ  

  .U.S. House of Representatives, Report of the Armed Services Subcommittee, III. אדוורד הברט. פ

44
 ביוני 8-עם אדמירל מרטין ב" ליטל רוק"אס .אס.שהיה על סיפון יו, קצין הקשר של הצי השישי, מ פרנק סניידר"אל  

  .משנה פיצפטריק בהכנת עדותו בפני הוועדה-סייע לאדמירל, 1967

45
  Brigadier General Roscoe M. Cougill, (Ret.), “C3 during Desert Shield and Desert Storm,” in 

Seminar on Command, Control, and Communications, Guest Presentations, Spring 1992. 

Program on Information Resources Policy, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 

August 1994.  

46
  U.S. House, Report of the Armed Services Subcommittee, 3, 4.  

47
 כסגן מנהל סוכנות התקשורת של משרד 1967קלוקו מחיל האוויר האמריקני החל לשרת ביולי . רד פ'יצל ר"רא  

והתמנה למנהל , )NMCSTS(וכסגן מנהל הסיוע הטכני של מערכת הפיקוד הצבאית הלאומית ) DCA(ההגנה 

DCA1967 בנובמבר 15- ב .  

48
  U.S. House, Report of the Armed Services Subcommittee, 41-42.  

49
  James M. Ennes Jr., Assault on the “Liberty” (New York: Random House, 1979).  

50
 7-ב, )"1967 ביוני 8(' ליברטי'תקרית תקיפת ה"ל פרסם את "ענף מחקר והדרכה במחלקת ההיסטוריה של צה  

  : הערות5לדוח כתובות בהקדמה . חתם על הדוח,  אורי אלגוםם"אל, ראש מחלקת ההיסטוריה. 1982פברואר ב

  לכתוב מתוך הדוח. 1

51
. ציין הסנטור לשעבר עדליי סטיבנסון שכמעט ואינו זוכר את העניין או את החקירה, בראיון טלפוני עם מחבר ספר זה  

  .סטיבנסון היה בשיקגו. 1990 בינואר 4-הראיון נערך ב

52
אבל לא הצליח לאתר תיעוד , ושינגטון הבירהמחבר ספר זה ביקר במשרד הוועדה המיוחדת של הסנאט למודיעין בו  

מחבר ספר זה . שאינו זוכר את החקירה, עדלאי סטיבנסון טען,  לעיל52כמצוין בהערה . גלוי כלשהו של החקירה

  .איש מהם לא ענה.  וביקש מידע על החקירה1981-1979כתב לכל אחד מהסנטורים ששירתו בוועדה בין 

53
כי  שזכרו ,דני גרוסמן) ל"כ סא"אח(ן " רענן גיסין ורסם" אל-  ל"יחידת דובר צה קצינים מ2מחבר ספר זה ראיין   

  ".רויאל"ומוביל מבנה " כורסה"מחבר ספר זה אימת את קיום הראיונות עם מוביל מבנה . רואיינו על ידי הוועדה

54
 Birch Bayh (D-Ind.); Adlai E. Stevenson (D-Ill.); Walter D. Huddleston: רשימת הסנטורים שהיו בוועדה  

(D-Ky.); Joseph R. Biden (D-Del.); Daniel P Moynihan (D-N.Y.); Daniel K. Inouye (D-Hawaii); 

Henry M. Jackson (D-Wash.); Patrick J. Leahy (D-Vt.); Barry M. Goldwater (R-Ariz.); Edwin (Jake) 

Gam (R-Utah); John Chafee (R-R.I.); Richard G. Lugar (R-Ind.); Malcolm Wallop (R-Wyo.); David 

Durenberger (R-Minn.); Charles McC. Mathias (R-Md.); and ex officio: Robert C. Byrd (D-W. Va.) 

and Howard H. Baker Jr. (R-Tenn.).  

55
. תוכנו נשא דרגת סיווג זהשכן חלק מ, "סודי ביותר"במקור הוא סווג ." 'ליברטי'אס .אס.התקפה על יו"המסמך נקרא   

לא למסירה לאזרחי "סומן " סודי ביותר"המסמך המקורי שסווג ." מסווג-בלתי"ו" שמור", "סודי"חלקים אחרים סווגו 

  .1983 ביולי 11- בNSAידי מנהל סיווג המסמך הוסר על ." חוץ

העותק לא . ין כלשהימחבר ספר זה השיג תחילה עותק של מסמך זה מאזרח חוץ שלא השתייך לקהילת מודיע

אלה היו הימים שבהם כונתה הסוכנות . NSA-מחבר ספר זה בילה חודשים בניסיונות לכתוב ל. שיקף הסרת סיווג

"No Such Agency " כי סיווג המסמך , לבסוף נודע. או לא נענו" כתובת לא מספקת"ומכתבים אליה הוחזרו בציון

המסמכים היחידים האחרים בארכיון . SRH-256ון הבירה ומספרו הוסר וכי הוא שמור בארכיון הלאומי בוושינגט

 REP0006C, RG 218, Chairman Wheeler Files, 091 :הם, שסיווגם הוסר, הלאומי הנוגעים לתקרית ליברטי

Israel-UAR Conflict, May-June 1967, Box 27, 631/8/14/4.  

56
  NSA, Attack on the U.S.S. “Liberty,” 40.  
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57

  .נהרג בתקיפה, NSA הטכנאים האזרחיים שהועסקו על ידי 3- אחד מ, בלו מרוקוויל מרילנד. אלן מ  

58
  NSA, Attack on the U.S.S. “Liberty,” 40.  

59
 5, הבית הלבן, ממשלתיים-סגנית העוזר לנשיא ומנהלת המשרד לעניינים בין, מכתב מאת דברה ריי אנדרסון  

  .1991בספטמבר 

60
  .מדוז. וזף ל'ר ג" בחתימת היו1991 ביולי 1-לניקולס מברולס מ" יברטיל"מכתב מאגודת ותיקי   

61
לאחר הפגישה .  בבניין המשרדים רייבורן1992 באפריל 29- קיקר וורן נלסון ב. 'פגישה של מחבר ספר זה עם רוי ג  

  .ניגשו השלושה למשרדו של חבר הקונגרס מברולס בבניין זה לפגישה איתו

62
. 'וויליאם ג, בוש. וו.ה' ורג'ג, רונלד ריגן, ימי קרטר'ג, רלד פורד'ג, ניקסון. רד מ'ריצ, נסוןו'ג. הנשיאים לינדון ב  

  .קלינטון



  

  

  חוקרתישראל  – 13פרק 

  
  

 נהלי הפרקליט על פי. ב ובריטניה"ארה ותבא ציעל חוקמושתת  1955) ץ"חש(הצבאי הישראלי השיפוט חוק 

.  נזק לרכושוא, עהיפצ,  מוותחשיםאימת שמתרכל נדרשת חקירה , ב"של צי ארה) JAG(הימי הראשי 

 הראשונית של תקרית ת הישראליהחקירה. שפטן חייב להיות מאינוש,  בידי קצין אחדל יכולה להתנההחקירה

 של חוק 537 סעיף י לפ"'ליברטי'ת תקריינת חועדת חקירה לב" רם רון כם“אלהחלה עם מינויו של  "ליברטי"

  . ב" של צי ארהJAG ת לחקירההחקירה הראשונית הקביל 1.השיפוט הצבאי

לימודים שהשלים , 1947- י משפטים בהחל לימוד. שירת בבריגדה היהודית ובהגנה, 1925-רם רון נולד ב

מפקד בית הספר , ע"היה מפקד הגדנ.  של גולני13לאחר פציעתו בהתרסקות מטוס קל כשהיה מפקד גדוד 

-ב,  ימים אחר כך4ואת מסקנותיו הגיש , 1967  ביוני12-בהחל את חקירתו  .ל בוושינגטון"ונספח צה ,ר"לחי

, חקירה או לחץ כלשהם במהלך הפעהשההאם הופעלו עליו כאשר נשאל על ידי מחבר ספר זה .  ביוני16

אילו הסקתי . ל מסקנהכי לחלוטין להגיע לש חופתי היי.טחון מלאי לך דבר אחד בבלומראני יכול  ":השיב

לא נעשתה מתוך זדון או "כי ההתקפה על האוניה ,  רון הסיק2." זאת ללא היסוסמבהירהייתי , שבוצע פשע

, של שלוש טעויותשרשרת טעויות כתוצאה מ ההתקפה נערכה... ך טעות בתום לבאלא מתו, רשלנות פושעת

היא , ציין רון,  שרשרת זו3".כטעות הגיונית ובתום לב, בהתחשב בנסיבות, נראית לי, ככזו, אשר כל אחת מהן

  . ישראללמדינתעם האמריקני ול, משפחותיהםלבני פצועים ולהרוגים ו ל-משולש  -  רו חמאסון לשהוליכה

 הוא . פריטי ראיות תיעודיות14רון בחן לפחות רם . נהלה בעיקר במפקדת חיל הים בחיפההתרה יהחק

 תקיפת שאישר את הקצין, לרבות מפקד חיל הים, חיל האוויר וחיל היםקציני כולם ,  עדים12-מגבה עדויות 

 תיו גבה עדוכן. "ליברטי" ששיגרה את הטורפדו שפגע בתומפקד הטרפד, תמפקד פלגת הטרפדו, הטורפדו

שבחר והקצה את , מפי ראש ענף שליטה ובקרהו, ם של חיל האווירמבצעי ענףאש ור מודיעיןענף  ראש מפי

  .הםש כליםעדים אמריקני היתה גישה לרון לאל. "ליברטי"ו את פתקשהמטוסים 

 הוא מדווח ,לשלמ. יופיע על מסקנותשין בהן כדי להא שמספר טעויות קטנות רון לוקה בשלהסיכום וח ד

 "ליברטי"ב "ר שהאוניה נצפתה וזוהתה כאוניית ארהשהוא מא.  בפועלוגרוששכפי  5ולא , ת טורפדו4גרו ושש

  GTR".4 5"כאשר במציאות היו " R.T.R.-5"-ום שלה כטשם את סימוני החרר אולם , ביוני8-  בבוקר ב0550- ב

 שמהן, תטעויות רבות אחרוגם היו אך , תיות ישראליות עיקריוועט 3- התקיפה נבעה מש , הגיע למסקנהרון

 תקביע )ב(; עריש-ת אלז לגבי הפגמוטעההדוח ה) א("  הנקודות שבהן התמקד היו3.  רק חלקהוא הזכיר

הוי יז) ג(; 'ליברטי'דבר שסילק כל ספק אפשרי בדבר קשר בין הטרה לבין ה,  קשר30-של האוניה ל המהירות

 – מהטעויות שהוזכרו לעיל ה לא פחות מכריע–טעות חמורה נוספת " גם הסיק שא הו5."'קוציר-אל' כהמטרה

עצמה בסכנה ניכרת את פעלה ברשלנות והעמידה " ,פסק, "ליברטי"."  עצמה'ליברטי'ה ינעשתה על ידי האונ

" . על נוכחותה וזהותה לרשויות הישראליותע לחוף שידעה שהוא אזור מלחמה מבלי להודימאודבכך שקרבה 

ור ניווט שבו ז באזור שלא היה א6"הה ונוכחותת זהותניסתה להסתיר א" "ליברטי"אין לו ספק שכי , עוד הוסיףו

  . אלא אזור שבו אוניות לא מפליגות בדרך כלל,עברו נתיבי ספנות

ה רמתן הכש; "יםכנוסמ םאזורי" קביעת נהלים להכרזה על לרבות,  כמה המלצותציין בצד מסקנותיורון 

נצפות ה נהלים טובים יותר להפצת מידע על אוניות ניטרליות הגדרתו; יהוי אוניות אויבטובה יותר לטייסים בז

  .רב" ערפל קרב" וחיל היםבעצבנות רבה , שרשרת טעויות רון חשף. באזורי סכנה

 שמגר ם“אל. 1967 ביוני 18- ב, הפרקליט הצבאי הראשי,  מאיר שמגרם“אל לגשוהוהחקירה וסיכומה תיק 

קדמית יית המלצה לכנס חקירה מיל יצחק רבין בלוו"ל רא"ך יומיים ואחר כך העבירו לרמטכבחן את הדוח במש

   7.ץ"ש של ח283על פי סעיף 
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  על התנהגותהצביעה אם ועדת החקירה לא ,קדמיתיחקירה מעל  הפרקליט הצבאי הראשי המליץמדוע 

 1988 ביוני 6- בירושלים במגרכשראיין מחבר ספר זה את ש? ל" מצד צהם פלילייםמעשיעל בלתי הולמת או 

ו ע ונפצשנהרגודה ב והעו,חומרת האירועכי נוכח הלה השיב , )נשיא בית המשפט העליוןבעת שכיהן כ(

לא , כוונת זדוןבשלמרות שלא היה שמץ חשד ,  הוא ציין.סבר שרצוי נוהל משפטי מלא, כה רביםבמהלכו 

הוא רצה בחינה שיפוטית של . תחת לשטיחשניתן לאפיין כטאטוא התקרית מ,  צבאיתבדיקההסתפק ב

פעולה בהתרשלות או קורה ב וקביעה שיפוטית האם אחת מהטעויות שדווחו מ,דיווח רם רוןעליהן הטעויות ש

  . להצדיק הגשת תביעהותשעלול, חוקה על גבול הבלתי ראוי

ירושלמי נולד  .הליך כשופט חוקר, ל"סגן אלוף בצה,  ירושלמיוהשופט ישעיהמכוח המלצת שמגר פתח 

ועבד כפקיד משפטי ,  למד משפטים באוניברסיטה העברית בירושליםהוא. 1935-  ועלה ב1920- בפולין ב

 היה פרקליט -  ושירת בתפקידים משפטיים שונים1948- ל ב"התגייס לצה, 1947 עד 1942וכעורך דין ממרס 

תפקיד שבו שימש ,  הצבאי לערעוריםשופט בבית הדיןל מונה 1957-בו, חיל האוויר ואחר כך פרקליט חיל הים

  . "ליברטי"מונה שופט חוקר בפרשת אשר  שנים כ10במשך 

צעים של חיל בקציני המ היוהעדים .  מסמכים14 עדים וקיבל כראיות 34ירושלמי במסגרת חקירתו שמע 

ההליכים . םי התוקפםמטוסיוטייסי ה; תטרפדוה לוחמי חיל הים שאיישו את; והמטה הכללי, חיל הים, האוויר

  .) סגן אלוף ושופטלימים, סמלבדרגת  אז(פטי שהיו סגורים לציבור אבל תועדו בידי רשם מ

לא הותרה , דיני הראיות נשמרו. המקובלהמשפט האנגלי והאמריקני  הליכי תוך שילוב ה נוהלחקירהה

 שהשופט דך עמשנמציאת עובדות ושל כתהליך  ,ב"כבוועדת החקירה של צי ארהההליך החל . עדות שמיעה

הופסק , ילהב המקתוועדת החקירה האמריקניבדומה ל. מיהם האשמים הפוטנציאלייםעצר את ההליך וקבע 

הלאה ההליך היה ו זאת הדומנק.  לבקש ייעוץ משפט ולהכין את הגנתונאשםכדי לאפשר לכל צד  ההליך

הצד . ה עליותהית ההוכחה שחוב,  יעקב קדמין"רס,  הממשלה יוצגה על ידי התובע הצבאי הראשי.עימותי

החקירה . ןי וילי טיל"סא, יוצג על ידי הסנגור הצבאי הראשי,  לונץ)רמי(במקרה זה אברהם , שנקבעהאשם 

 מוצגים 5 ציגה,  עדים3זימן הנאשם לונץ .  למשפט צבאינאשםאת המיד  אפשרות שהשופט יעתוךמשכה נ

  .בשבועה ומסר הצהרה

בהיזכרו .  עבודתו היתה עצמאית לחלוטין;ני שפתח בחקירתופ רון ל את דוח רםרא לא קיהשופט ירושלמ

 מצא יופט ירושלמשוה, זוגבי  הן הונחו זו על "קוציר-אל" ו"ליברטי"פניו צלליות של לו ג שהוצציין, אירועב

 ררוש ,התפתחות המשבראחרי שבועות של המתנה ל, הוא גם זכר כי באותה עת.  משכנעדמיון ביניהןשה

שום  שכן ,ה כלפית תודהוכן אסיר�, ב" היתה גם דאגה רבה לרגשות ארהאך , בישראלותרבאגה ודמתיחות 

  .ה ישראל כמולימין בעולם לא עמד גורם

בשלב שורה  כ'ליברטי'נהגה האוניה ם א לקבוע בדרך כלשהי יתפקידמשאין זה ברור לי ": צייןירושלמי 

 שבהתנהלות בירותסהיך ואמר שכדי לקבוע את הוא המש ".עצמה התקרית כלשהו שקדם לתקרית או בעת

את העדויות ואת העובדות הידועות ביסודיות הוא ניתח . "ליברטי"יהיה עליו לבחון את התנהגות , רביםוהמע

שלא קיבל מהצדדים המידע   בשלמשנה קיד הוא הוגבל-אדמירלבדומה ל. בצד הישראלי של המשוואה

 באים ימת ":כי שאל כל יום את התובע הצבאי הראשי , זהמחבר ספרירושלמי אמר ל. האחרים לתקרית

את ו לבצע ח שירושלמי וקיד הצלי,מדהימה העובדה. לא באים מר לו שהםאלבסוף נ" ?םהאמריקני

  .לי שקיבלו מידע זה מזהב מעולה מה בצורה כיהםמותימש

, יין התנהלו קרבות לחוף שבו עדה יתרהרביקב,  במהלך מלחמהה שהתקרית אירע,ירושלמי ציין בהחלטתו

 כי  שהניחבדהעו 8,ן לספנותכר שהמצרים הכריזו כמסוואז, "ייםמרת הקרבות הייזאזור " בנמצאה "ליברטי"וכי 

בעיקר , אוניות מלחמה זרות יב ספנות מוכר וכינת התקיפה לא היה במקוםהוא גם ציין כי .  ידעה"ליברטי"

  .ים על התקרבותן לחופים זרודיעותמ, באזורים רגישים

עבירות התרשלות על ידי  כי נעברושייתכן לכאורה נראה לי : " הוא קבע החלטת ביניים1967 ביולי 5- ב

 שטה 'ליברטי'ית אהאוניה האמריק ראתהנלא דיווח לראש מחלקת ים שביום התקרית ש על כך ונץל ל"סא

ת א עם קרי1967  ביולי12-ותי והושלמה במ כהליך עיהדשוה חר החקי9".פי המדינהחוולאורך בקרבת 

ממלא מקום ו; ל טיין"סא, הסנגור הצבאי הראשי; ן קדמי"רס, החלטת השופט בנוכחות התובע הצבאי הראשי

  .אברהם לונץ, מבצעים בחיל היםענף ראש 
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עותק . יבים שוניםתנ נישה לארצות הברית בלחשנהיא סווגה ו, ט החוקרפושלאחר שהתקבלה החלטת ה

.  בוושינגטון הבירה ניקולס קצנבךני אפרים עברון לתת שר החוץ האמריקהשגריראחד נמסר על ידי סגן 

 מידה שאין הנני מחליט ":וציין כי זהו דוח מעולה מלבד המשפט האחרוןקצנבך קרא את הדוח בנוכחות עברון 

  ".דין מישהו למסירתו של המצדיקות לכאורה הוכחותמספקת של 

ה ערכאת מותיר,  במקרים אלה."תונים לויכוחדי נ"כם מקרים רבימוגדרים ,  ערעורכיבהלי כלל רךבד

 במקום שיפוטו של השופט ששמע את העדויות והיתה לו ה את ההחלטה על כנה ולא כופה את שיפוטהערעור

ייתכן שאם השופט היה אמריקני  . ולעסוק ישירות בעדויותםהתנהגותלהתרשם מוהעדים ת לראות את אפשרו

 פעולות שננקטו והחלטות בוחןתמיד קל יותר למי ש. העיתבהגיש טה ל החלמתקבלתהיתה , ולא ישראלי

אבל .  היתה עשויה להיות ההחלטה הטובה ביותרה ובשלווה מטלהחליט בשק, שהתקבלו תחת לחץ גדול

 או הילחם" ותגובת אדרנליןות שופעל הבלוטות של השחקנים המקוריים ככאשר , ובזמן האירועהאירוע במקום 

השופט . פעלו באורח מושלםהאם ר מאשר ת יוןהשאלה היא האם פעלו בהגיו,  מוחותיהם משפיעה על"ברח

 של מדינה כלי שיטנו היו מעורבים בתקרית עם יתשכוחוכך  צערי על על אף: "ירושלמי ניסח זאת כך בהחלטתו

הם ה לתכל אחד מהקצינים שהישל  םעלי להעמיד את התנהגותהרי ,  העגומות שלהתותוצאהו, ידידותית

ל " של צהם הירועכשז, הפעולות מלחמ בעת קצינים סביריםם של ותגמבחן התנהב, נגיעה כלשהי לפרשה

, לשמור על בטחון המדינהמשימה  ה- כל המעורבים נגד עיני וכש, מספרבכוחות ים עדיפים הועמדה בפני 

  אלהירה בתנאים סבגותלהתנהאמת המידה  .דויולהשמפו במהירות לתק, ים בההמתנכל ללזהות כל אויב 

    10".ו שבזמן רגיעהשונה מזאולי תהיה 

 4-שהגביל את הפצתו ל, אדמירל תומס מורר, ב"עים של צי ארהצ המבש נמסר לרא זועותק של החלטה

הועבר לסגן ראש , 09קוד  , אחדקעות; נותר אצלו ,00קוד , עותק אחד: שזוהו בקוד, במשרדוגורמים 

מעולם זה מסמך סיווג . למודיעין, 92 קוד, האחרוןו ; נמסר למבצעים,62קוד , עותק אחד; המבצעים של הצי

  .קל להשיגו בפנטגון ובישראל אבל, לא הוסר

עמדתו של משרד . הדוח של רם רון וההחלטה של השופט ירושלמי לא סיפקו את משרד החוץ האמריקני

המסרים הראשוניים . נשםבוא על עו שאנשי הצבא האחראים צריכים ל,המאז התרחשה התקרית היתהחוץ 

לשגריר ישראל ין רוסטאו 'תת השר יוגמסר שמסר אישית .  ראסק לשגריר ישראל הבהירו זאת היטבששיגר דין

ממשלת ארצות הברית מצפה כי ממשלת ש ,שר החוץ מבקש להבהיר ":אברהם הרמן בידי כלל את הפסקה

 אנשי צבא של פלילית שלרה של התנהלות  מחייב במקהבינלאומיישראל גם תנקוט צעדים משמעתיים שהחוק 

  12. צבא ישראליםעל הענשת אנשי גם דוח קליפורד המליץ 11."הנמדי

, שכאשר נספים אזרחי מדינה אחת עקב פעולה של אזרחי מדינה אחרת, מקובל ביחסים הבינלאומיים

ממשלה ה ש,מקובלפחות . דורשת ממשלת ארצם של הנפגעים ממשלת הארץ האחרת לענוש את הפוגעים

מטוסי חיל האוויר תקפו שבה , הה קאם פל בתקרית נמ.הנדרשת לנקוט צעדי ענישה תיענה לדרישה

משפט צבאי של הסתיים , יטייםיהרגו ופצעו מלחים סוב ו,"ןאטורקסט" את האוניה הסובייטית טעותהאמריקני ב

 קנס בהטלתבזיכוי הטייסים ו,  אותה או טייח עליהווחידלא המשנה ש-  ושל אלוף,יפהקהטייסים שביצעו את הת

, "סטארק" נשקלה העמדה לדין צבאי של מפקד "סטארק". אס.אס.בתקרית יו. אלוף המשנה לע דולר 600

 ר"!ָ הטלת עונשים כששוגרו טילי סי סְ  טורקיה דרשה 13. הותר לו לפרוש בדרגה אחת נמוכה יותרלבסוף לאב

 את מפקדה ואחרים והרג, "מאובנט"ת הטורקית  לעבר גשר המשחת"סרטוגה"בטעות מנושאת המטוסים 

בלק ה ימסוקבתקרית הפלת . קצין ימי אמריקני אחדבאבל העונש היחיד היה נזיפה ,  רבים אנשי צוותוופצע

  .וזוכה, יימס וואנג' סרן ג,ין חיל אוויר זוטר אחדצקהועמד לדין , הוק

, יצחק רביןל דאז "הרמטכינו ובין  שנושא ההענשה נדון רבות ב,השגריר עברון אמר למחבר ספר זה

אנשי הצבא קרב  מישים רשמיים על אש עונולא הוטלכי היה זה מזל ביש שות אמר לעברון כי ברפעמים ש

טיוח ברמה גבוהה הוכחה ל בדרג זוטר כמעורב כלשהות שהענ-רשו את איי פ בארצות הבריתשכן, המעורבים

  .יותר

ם לאחר י כשבועי.למדישה ברורה נהעבחיל הים ננקטה בל א,  כלשהופט צבאיש מקייםא  לל" צהמנםוא

,  איזי רהבם“אל ל"השתחרר מצה – ות מדינת ישראלדלו המלחמה המוצלחת ביותר בת- מלחמת ששת הימים

 שלמה ףאלו? הודח15 האם 14. המפקד הבא של החילתפקידסגן מפקד חיל הים והמועמד הסביר ביותר ל

לב -יתשיחה גלויבש, למחבר ספר זההוא גם אמר .  בשלילהלשאלה זוהשיב , 1967- מפקד חיל הים ב, אראל
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אראל הדגיש . תקיפת הטורפדו, "תשע וו" את ואשרברה בשיקול דעת ו טעות חמטעהעם רהב הדגיש בפניו ש

 לעישראל או  לעעריש לא היוותה איום  האוניה הבוערת מול אל, 1967 ביוני 8- יים ברכי בשעות אחר הצה

 ישראל פוא כאשריכך א. שהיו צריכות להישקל, לרבות השתלטות, היו אופציות רבות אחרות לתקיפתה .ל"צה

 אותו קידמהש, צבאיתעשייה לרים ג את כל חייו הבוהקדישאדם ש, 1967יוני ון הגדול בחציהנחגגה את 

  .ופרשהתפטר ,  למפקד החילמתמנה ,קרוב לוודאי, היהממנו שלתפקיד 

דיווח ההיסטוריה "את ל "נף מחקר והדרכה של מחלקת ההיסטוריה של צהעפירסם , 1982  בפברואר7- ב

מסמך  למבואב ."'ליברטי'הת פיתקתקרית  "ושכותרת, בעברית ובאנגלית ,"מוגבל"מסווג מסמך  - " ל'של צה

בצורה מוסמכת ולהגיב על ' ליברטי'של תקרית המטרת עבודה זו לפרט את נסיבותיה והשתלשלותה : "נכתב

לחוקרי הוועדה שנמסר , ל"דיווח ההיסטוריה של צה 16".בדבר כוונותיה של ישראל, ת שהועלומקצת הטענו

אבל קל ,  עדיין מסווג,ותראש ענף מחקר קרב, ל מתי גרינברג"ידי סאבנכתב למודיעין ושל הסנאט המיוחדת 

-http://thelibertyincident.com/docs/israeli/IDF: ראו באתר המחבר (להשיגו בארצות הברית ובישראל

history-report-he.pdf.(הערות השוליים קשה הרבה יותר 88-ק מהפריטים התיעודיים הרשומים בל ח 

  . להשיג

ל הוא ככל הנראה הממצה ביותר שנעשה בישראל " ההיסטוריה של צהדיווח בוצע במסגרתהמחקר ש

. ילאישרהצד שברשות המידע ו היתה גישה לכל הרולמחב,  רציניץהוא לא הוכן תחת לח. "ליברטי" פרשתב

 שגרמו לה והצעדים שנקטהטעויות הסיבות ונ 17,קיפהתפרטי ה, ור הקרבותזלא "ליברטי"ות ענדונו בו תנו

 להידון שוב ושוב וכמו "ליברטי" בניתוח הסיבות שגרמו לפרשת  מסתייםמסמךה. ישראל בעקבות התקרית

נפילת טרגדיה של " ו"המלחמל שדרמה ה ";"ת ריגולאוניהאופף ן יהמיסתורסממני ": לשקוע ולהישכח" לסרב"

, ראשית: הספקנים למיניהםלתיאוריות שהעלו ים פ שני מכנים משותהמסמך מצביע על". צועיםפ וחללים

להתנהלות סיבות נכבדות לכאורה מניית , שנית; עהבידון בכוונה להטז הותקפה ב"ליברטי"כי  מוחלטת פסיקה

וחצאי , ניות בצד עובדות חסרותמיוהשערות ד "מושתתים על אלה תפיםמשוכנים שני מ. ישראלזדונית של 

.  המסמך מוקדשים להזמת הטיעונים המצביעים על כוונות זדוןעמודימ כמה 18". מסקנות מוטעותבצדאמיתות 

  :ל מסכם"דיווח ההיסטוריה של צה

  

הביון האמריקנית נבעה -גיעה באונייתעולה בבירור כי הפ, בהקשרן הנכון, "ליברטי"מתוך בחינת העובדות בתקרית ה

עם כל הצער והכאב על . על ידי הכוחות שפעלו בשטח והמפקדות הממונות עליהם, לב- שנגרמה בתום, מתוך טעות

  .אפשרית פגיעה כזו במהלך מלחמה, הפגיעה בידידים

 הדרושות כדי למנוע להפיק לקחים ולהוציא את ההוראות, לבדוק את גורמי התקלות, יש לחקור את האירוע, כמובן

אין מקום להרחיק לכת ולייחס , אולם. מבחינה של ישראל נעשה הדבר בצורה יסודית. תקריות מעין אלה בעתיד

.ס לה כוונות כאלהחמה גם שאין שום בסיס עובדתי ליי, לישראל כוונות זדון
19

  

  

על ו, "ליברטי" ותרבל, "הכוחות שפעלו בשטח" עלת התקיפה ה המנוסחת בקפידה מטילה את אשמנהמסק

  .הפיקוד הגבוה האמריקנילרבות , "םעליה הממונותהמפקדות "

, לטיעוני הספקניםמרבית . ל בציינו את שני המכנים המשותפים לעיל"טוב עשה דיווח ההיסטוריה של צה

מבלי להציג ראיון כלשהן , פותחים במסקנה שישראל תקפה במתכוון אוניה ידועה כאמריקנית, אם לא כולם

  .ובמקום זאת מציעים סיבות מדוע ישראל תקפה במתכוון, מיכה במסקנהלת

ובעוד שהישראלים תמיד עמדו על כך שהם ראויים רק , ל"נותרה נושא רגיש ביותר בצה" ליברטי"תקרית 

דוגמה טובה . של אשמה בארצות הברית, בעדינות, הם יוצאים מגדרם להטלה, ק מהאשמה לאסוןללח

 Naval Reserve - מכתב מפקד חיל הים הישראלי בתגובה למאמר שפורסם בלרגישות זאת משתקפת ב

Association Newsletter ")אך הוא מודה רק , אמנם המכתב מנוסח בעדינות"). עלון אגודת מילואי הצי

 : להסדר הדיפלומטי שהשאיר פתוח את עניין אשמת שני הצדדיםסומתייח" אחריות הומניטארית"ב

  

  לימפקד חיל הים הישרא
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. "עלון אגודת מילואי הצי"ליון יוני של יקראתי בכאב ובצער את המאמר שהתפרסם בג, בתור מפקד חיל הים הישראלי

כפי  ,ב"מעשה זה היה טעות של צי ארה.  הימים שלנותתוך לב מלחמת שש לא "ליברטי" הפליגה 1967 ביוני 8-ב

מכוח סמכותי , 92-נים של בית הנבחרים בקונגרס ה של ועדת הכוחות המזוימקיפהשנקבע באורח ממצה בידי חקירה 

שראשי המטות המשולבים על כך אין עוררין . 1971- מסמכים ב הממשלתי עלמפקחהשפירסם , .H. Res 201של 

 מסרים שמורים 5 לפחות  להוחושל,  לחוף סיני היא עניין מסוכן"ליברטי" סברו שהתקרבות תלאומיהביטחון הוסוכנות 

ידי - ולא התקבלו על, קשורת של הציתמסרים אלה נותבו באורח שגוי בידי מערכת ה. מהאזורלה לשמור מרחק 

וסדרת משגים מצידנו גרמה לתקיפותינו על , הטעויות הבאות היו שלנו.  אלא רק לאחר שהתרחש האסון"ליברטי"

  .צי של ידידתנו הטובה ביותר בעולם באותה עתה של הספינ

מנו פיצויים הומניטאריים להצענו את התנצלותנו ותנחומינו ושי, ות ההומניטאריתמיד לקחנו על עצמנו את האחרי

  .בסכומים שנקבעו בידי ממשלת ארצות הברית, להרוגים ולפצועים

  . עם ארצות הברית במישור הדיפלומטי"ליברטי"לאחר מכן יישבנו את הנושאים שנותרו בנוגע 

 1967- בתנחומינו שלחנו לכם את .ים צעירים שנקטעו באיבםמילים בלבד לעולם לא יוכלו לשכך את הצער על חי

ניכם את פשוב אני מביע ב.  וכאבכםכםאנו חולקים את צער,  שנה אחר כך25, גם היום .בידיעה ברורה שבמלים אין די

פיו אהדתי כל; ואני מבין לגמרי את מרירות. 1992מצר על הנימה של מחבר מאמרכם מיוני אני . התנצלותנו ותנחומינו

  .וכלפי לחבריו לצוות לא פחתה בשום אופן בגלל המבט שייתכן איננו אובייקטיבי לגמרי

  .ו גדושי צער ומצוקהנהודינו בה ונותר, ביצענו את הטעות

שלכם , כל חקירה רשמית. הן בישראל והן בארצות הברית,  חקירות רשמיות של התקרית10התקיימו לפחות 

, "תמז"כאלה שבוצעו בידי טלוויזיית , היו גם חקירות לא רשמיות מרובות. מצערת תהסיקה שהאירוע היה טעו, ושלנו

הסיקו שהאירוע היה , לאחר בחינות העובדות, גם חקירות לא רשמיות אלה .בין היתר, NBCוחדשות , ABCחדשות 

פור  הסיתהמפיקים היטו א... הט ההסרהאחרי שהסתיימ" מאשש זאת במילים שהתפרסםהמאמר . טעות מצערת

  . המצערתתבחינת העובדות רק מאששת את הטעו. לא נוטה לטובת ישראל" סיפור"ה. לטובת הגירסה הישראלית

ל ו שאב "בקריאה של דוח ועדת החקירה של צי ארה/אפשר בקלות לאשש את הגירסה האמיתית של האירועים בעיון

  .שסיווג שניהם הוסר והעומדים לרשותכם, CIAוח ד

המקביל , ל חיל הים הישראלישהמפקד הראשון . ב" חבים רבות לארצות הברית ולצי ארההישראל וחיל הים של

, במקרה זה. כם הן מסורותינוימסורות. ב"ר של האקדמיה של צי ארהגהיה בו, ש המבצעים של הצי אצלכםאלר

  .צערכם ואובדנם הם גם צערנו ואובדננו

  

  ,ה עמוקהכבהער

  מיכה רם

  מפקד

חיל הים הישראלי
20

  

  

  

                                                 
1

 והיא,  לצבאהנוגע יןיענ כל חקירת לשם חקירה ועדת למנות רשאי ,ל"הרמטכ כןו, טחוןיהב שר:  מציין537סעיף   

  .שבועה ללא או בשבועה עדויות ולגבות עדים להזמין מוסמכת
2

  .בתל אביב 1988 ביוני 7-ראיון של מחבר ספר זה עם רם רון ב  
3

  .24' ע, 1982, ל"דיווח ההיסטוריה של צה: מתוך, 9' ע, דוח רון  
4

יש להביא בחשבון אפשרות זאת לגבי כל . לא ידוע אם זאת טעות של רם רון או טעות בתרגום מעברית לאנגלית  

  . דוח רם רון המקורי אינו זמין. אחד מהמסמכים שתורגמו מעברית לאנגלית
5

  .24' ע, 1982, ל"דיווח ההיסטוריה של צה: מתוך, 15-10ע "ע, דוח רון  
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6

  .16' ע, שם  
7

 הורה .238: "ב" הינה אותו הליך כוועדת חקירה לפי חוקי ארה238חקירה מיקדמית בהתאם לסעיף , במהותה  

   .)חוקר-שופט - להלן (עריכתה לשם משפטאי קצין בכתב מנהי ,מוקדמת חקירה עריכת על הראשי הצבאי הפרקליט
8

אבל דומה שהשופט סבר כי המצרים הכריזו אותה , קיבלה את ההכרזה המצרית" ליברטי" תרשומת כלשהי שאין  

  . ושודרה ברדיו המצרי" אל אהרם"הגיעה לאזור וכי פורסמה ב" ליברטי"הרבה לפני ש
9

 מקו אבל לא התקרבה לחופי ישראל קרוב יותר, בהחלט נמצאה בקרבת המלחמה" ליברטי. "זה לא מדויק לגמרי  

  . מייל הרחק מהחוף הישראלי הקרוב ביותר38שהינו לפחות , E 34-00אורך 
10

  .8, החוקר-דוח השופט  
11

" ,הנוסח אושר בבית הלבן"המסמך מציין ש. 1967 ביוני 10 וגם 7ח "ב עם תז"מברק יוצא ממשרד החוץ של ארה  

  .ים בסגנון דומה או זההמסרים אחרים ממשרד החוץ האמריקני לשגריר ישראל כתוב. 210139וממוספר 
12

  .4-5, דוח קליפורד  
13

עיראק כשנפגעה משני -בתקופת מלחמת אירן" סטארק"אס .אס.ברינדל היה מפקד פריגטת הטילים יו. ם גלן ר"אל  

ב להימנע ממשפט צבאי אם ניתנת לקצין "אין זה יוצא דופן בצי ארה. 1987 במאי 17-טילי אקסוסט עיראקיים ב

 בקשר להתנגשות 2001 באפריל 23-ם תומס וואדל ב"כך היה הנוהל לגבי אל. תפטראפשרות לפרוש או לה

  . בני אדם9שבה נהרגו , שבפיקודו עם ספינה יפנית" גרינוויל"הצוללת 
14

 17-מאז שנוסד חיל הים ב. בעל טאקט וכריזמטי, הוא היה מוכשר. רהב היה קצין ימי מצטיין, ם קסטל"לדעת אל  

  . סגנים של מפקדי חיל הים התקדמו והתמנו למפקדי החיל16- מ11 ,2011- ועד ל1948במרס 
15

ל רשות "מנכ, והיה בין היתר מנהל נמל חיפה, מילא איזי רהב שורת תפקידי ניהול בכירים, ל"לאחר שחרורו מצה  

  .89 בגיל 2015 באוגוסט 12-הוא נפטר ב. ל בנק ישראל"הנמלים ומנכ

16
  .2, ל"דיווח ההיסטוריה של צה  

17
שכן התקיפה מהאוויר החלה , ביחיד" תקיפה"ברבים ולא ל" תקיפות"ר ספר זה תמיד העדיף להתייחס למחב  

  .ולכל תקיפה יש היבטים ייחודיים רבים שעדיף להתייחס אליהם בנפרד, והסתיימה לפני תחילת תקיפת הטורפדו
18

  .28, ל"דיווח ההיסטוריה של צה  
19

.32, שם  
  

20
  .1992 ספטמבר, "עלון אגודת מילואי הצי"ב שפורסם, הים ילח מפקד, רם מיכה אלוף של מכתב  



  

  

   הטלוויזיהבעין – 14פרק 

  
  
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

154 
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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
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. "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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 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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1

  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
4

 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



  

  

  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

172 
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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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  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 זהל ש" 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 דלנרל רג

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-  ו1ם התזכיר מתייחס לפריטי

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"טריטוריאליים של רעה

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

צוללת בתוך מימי "ילים ת הצוללת מסתמכים על המיהמאמינים 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"ית פריסקופ מ בטווח תצפהנמצא

  

- 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 כמהטבקפטריה 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

.ן לא אישר את הדיווח שנלקחו תצלומיםאמי
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 ("ןקסו'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 יחכום 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 ב להקשילא 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 ךים מתו טקטי מסוץ 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 וה כוללתרשומות ועדת החקיר; 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.מאל לדופן ימין של יו בדופן שרתוקה/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 , צוללתקונספירציות 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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  :עידה, 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"אלכדברי , 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 ד חוף סיני מול אלישראליים לי

 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 ההיסטוויר די"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 זהלרבות , 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 .לנות את לוח הסימון שו 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 ם להסיר 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"מה שקרה עם אבל , 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(ישת צוללות פולאריס היתה תחילת פר

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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שידורים ממטוס .  מייל בקו ראיה2אנטנה בגובה פני הים יכולה לקלוט תשדורות בגובה פני המים ממרחק עד   

ריות קונספירציה טוענים שקלטו כמה מחברי תיאו, אף על פי כן. עוף יכולים להיקלט ממרחק גדול יותר-מגביה
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במרחק ,  בכרתים6931ם ריצרד בלוק טוען כי היה בשרות פעיל במרכז הסיור "אל, למשל. בלתי אפשרית פיזית

שטענו כי שמעו את , כאשר נשאלו אחרים.  שמע יירוטים בזמן אמיתישם,  מייל ממקום התקרית500-למעלה מ
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  .ואמרו שקראו תרגומים בטלטייפ של היירוטים בזמן אמיתי
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  ).ה" מ418
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  ).NHHC(מתויק בפיקוד ההיסטוריה והמורשת של הצי , 1967 ביוני 9-מ" ק'אמברג"אס .אס.יומן הסיפון של יו  
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  .NHCC ,75, 1998 באוגוסט 26, פה- היסטוריה שבעל, אדמירל מרמדיוק גרשם ביין-תת  
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  Nikolai Cherkasin, “On Moscow’s Orders,” Russian Life, October 1996, 13 (originally published in 

Russian in Rodina.  
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  ב" של ארהמשרד החוץ :שוריא – 18פרק 

  

  
יחסי " של 19כרך ב את " משרד החוץ של ארהפירסם, NSAלטות של קפחות משישה חודשים לאחר שחרור ה

 בפרשתהאחרונים הידועים  המסמכים האמריקניים המשמעותיים נחשפושבו " ,החוץ של ארצות הברית

מהזעם הראשוני  ,יג את התפתחות עמדת ארצות הבריתמצאת הכרך של משרד החוץ סיכום נפרד . "ליברטי"

   .סופית כי האסון היה בטעותהלמסקנה ועד 

המזרח התיכון , ארצות הברית "אשבן יומיים בנוכינוס עריכת  משרד החוץ על הודיע 2003 באוקטובר 1- ב

, רלוונטייםושאים מקוריים בנמאמרים לכינוס זה ש יגהחוקרים ל ןוהזמי" ,1967- ישראלית ב-  הערביתהוהמלחמ

התקיים , 2004 בינואר 12- שנפתח ב,  הכינוס1." ותפקיד המודיעין'ליברטי'. אס.אס.תקרית יו" לרבות

 – 1ף בקבוצת דיון תתשהוזמן להש, מחבר ספר זה. צוות דיוני 7כלל ו י הנדרסון במשרד החוץבאודיטוריום ל�

נספח הימי ה( ארנסט קסטל ם"תב יחד עם אלהגיש מאמר שכ - " 'ליברטי'. אס.אס.מודיעין ויו, מלחמה"

משרד החוץ לא ). 1967-  בתל אביב בCIAראש תחנת (ון האדן 'געם  ו)1967- ב בתל אביב ב"בשגרירות ארה

 'ליברטי'. אס.אס.יו"מאמר את ה אבל ",מסיבות תקציביות"רים שהוגשו לכינוס מ המאפירסם בדפוס את

  :קישורן לקרוא ב ניתל" מאת השלושה הנ",י המודיעיןקידותפ

 pdf.intelligence-liberty/docs/com.thelibertyincident.www://http .    

סטוריה ההי מטהמ', רגאר דייוויד רוב"ד, היסטוריון משרד החוץ, ר מרק סוסר"דחברי צוות קבוצת הדיון היו 

- ו1000 להתנהל בין נועד "ליברטי"הדיון ב. ביטחון לאומילסוכנות ה ןהיסטוריו, 'ץאר דייוויד ה"וד, CIAשל 

מחבר ספר זה לא ידע משום כך . 1200- תוכנן ל" יחסי החוץ של ארצות הברית" של 19ופרסום כרך , 1200

  . עליה או יחלקומצגת שלואת כרך יסתרו בבזמן הדיון האם חומרים כלשהם 

סגן עוזר שר , פתיחה של דייוויד סטרפילדהרצאת ר ח לאC-SPAN.2יזיה ווהכינוס כולו שודר בערוץ הטל

 ,"יחסי החוץ של ארצות הברית" של 19כרך עורכת , יט שוואריהרקראה , לשכת ענייני המזרח התיכון, החוץ

  : שכלל את הדברים הבאים,תקציר של הכרך

  

  "יליברט". אס.אס.ל יועהתקיפה 

, אוניית ביון אלקטרוני, "ליברטי". אס.אס.תקפו מטוסים וסירות סיור ישראליות את יו ,ושינגטוןו זמן 0803-ב,  ביוני8-ב

 למזרח הים "ליברטי"שלחו את ראשי המטות המשולבים . וגרמו נזק חמור לאוניה ונפגעים רבים, במים בינלאומיים

. די נאצר הגבירה מאוד את האפשרות של פעולות איבה באזורלאחר שסגירת מפרץ עקבה בי,  במאי23-התיכון ב

ב במבצעי " על השתתפות ארהם"האשמות רע, בינתיים.  ביוני8- הגיעה למיקומה מול חוף סיני מוקדם ב"ליברטי"

  במרחק של להישאר"ליברטי"הורו לשת ו פקודות חדשהוציאהאוויר של ישראל המריצו את ראשי המטות המשולבים ל

) 192,199,271. (יע מעולם לאוניהג המסר לא ה,כתוצאה של סדרת טעויות. מצרים וישראלחופי  מייל מ100לפחות 

].19 למסמכים בכרך מראי מקום[
3

  

וכי מטוסי סיור מהצי ,  כי התוקף לא ידוע, הותקפה"ליברטי"יידע וולט רוסטאו את הנשיא כי ,  ביוני8- ב0950-ב

) 205-207.) ( ולהשמיד את התוקפים"ליברטי"על  ם הוזנקו עם פקודות להגןהמטוסי, למעשה(השישי נשלחו לאזור 

ב בתל אביב כי מטוסים "הישראליים עדכנו את הנספח הימי של ארהש, שינגטון ידיעהולאחר כשעה הגיעה לו

  .מטוסי הצי השישי הוחזרו מיד) 211 (.אוניה אמריקניתבטעות וטרפדות ישראליים תקפו 

סוכנות הסיקו , אחרי חקירה נרחבת) 269-270,284. (ה על חקירה יסודית של עובדות התקיפהונסון הור'הנשיא ג

 'ליברטי' יהויזבכשלו "ות פשהיחידות הישראליות התוק" ספקאין כמעט " כי ,ביטחון לאומילסוכנות ההביון המרכזית ו

סוכנות הביון חזרה  אחר כך. תוכי זיהו בטעות את האוניה כמצרי." מהלכהאו בהתקיפה ב לפני 'כאוניה של ארה

182 
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גם ." בוטהעידה על רשלנות  והנאותהלא  "ההיתאם כי , המרכזית על המסקנה כי התקיפה הישראלית היתה טעות

-284. (ה היתה מכוונתפהסיק כי אין ראיות שהתקי ,בחן את הראיות לבקשת וולט רוסטאוש, רק קליפורדאקל

285,317,373(  

  

 מסקנות המאמר של חלקו על ,יימס במפורד' והמחבר ג,אוניברסיטת אריזונהרלס סמית מ'ר צ"רק הפרשן ד

תקפו ככל הנראה  ": טעןם ש,1988- לספר שכתב בנדרשסמית .  מסקנות משרד החוץעלמחבר ספר זה ו

או , נהר הירדןנוע לעבר ל תוכניותיהם ל עמידע האמריקמ ולמנוע 'ליברטי'על מנת להטביע את הישראלים 

 ביוני 8-כי ב, בראשונה, ובתו של מחבר ספר זה לתזה של סמית היתהג ת4."נגד סוריה לפעול, יותר סביר

מברק תזה זאת נמצא בבחיזוק נוסף לפקפוק . בגדה המערבית עד נהר הירדןהישראלים  כבר התקדמו 1967

אלוף ,  ביוני8- ב1130-המעדכן כי ב, שר החוץ דין ראסקאל  , ברבורוורתוול, ב בישראל"ארהמאת שגריר 

הרי ,  המיוחד של הנשיאגעדכן גם את ברבור וגם את הנצי, ל"ראש אגף המודיעין של צה, אהרון יריב

יון לעדכן את ארצות הברית גיה כל ות סותרעובדות אלה 5.על ההתקפה הממשמשת ובאה על סוריה, מקפרסון

 מנהמנוע מל כדי 1400- ב"ליברטי". אס.אס. יווף אתתקלן כ ולאחר מ,1130-ב הבהתקפה המיועדת על סורי

  .המתוכננת על ההתקפה מידע

. 1: " ממצאים54 לפי, השהסיק, ב"צי ארה תקפות ממצאי ועדת החקירה של שלל אתיימס במפורד 'ג

אין . 6...... בזיהוי ביוני היתה למעשה מקרה של טעות 8- ב'ליברטי' ת שתקיפמעידות על כךהראיות הזמינות 

 ששוחררו NSA שקלטות , במפורד טען6."ב"שהתקיפה יועדה נגד אוניה של ארהלכך כל אינדיקציות זמינות 

כי , אישושען בלא טו, היו שקריות) 16ו פרק אר(בעקבות תביעת מחבר ספר זה על פי תקנת חופש המידע 

  . שאותן לא שחררה,היו קלטות אחרות  NSAברשות

  

  

                                                 
1

  מכתב  

  טודה' מכריסטופר ג

  .1967 של ישראלית-והמלחמה הערבית, המזרח התיכון, רצות הבריתא

  .ב"ארהמשרד החוץ של , משרד ההיסטוריון

  2004 בינואר 12-13

 בתוך 1967 ומלחמת שראליי-בר הערביח כינוס על המשריא, ב"ארהמשרד החוץ של , משרד ההיסטוריון  

 בינואר 13- ו12הכינוס ייערך בין . ונסון' עם המזרח התיכון במשך ממשל גב"ארהההקשר הרחב יותר של יחסי 

ארצות יחסי חוץ של ", ית של משרד החוץורל הסדרה ההיסטש 19 כרך םבמקביל לפירסו, ושינגטון הבירה בו2004

כשדרש הנשיא נאצר את , 1967הכרך מכסה את התקופה ממאי ". 1967חמת ומלשראלי י- המשבר הערבי, הברית

משרד ההיסטוריון מזמין הצעות . ם" באו242כשאושרה החלטה , 1967עד נובמבר , ם"הוצאת כוח החרום של האו

וההשלכות המיידיות , המלחמה עצמה, למאמרים מקוריים בנושאים המתייחסים למשברים האזוריים לפני המלחמה

  :אים אפשריים כולליםשנו. פה המדוברתועל ההצעות בכתב להתמקד בתק. חר המלחמהשל א

, ארצות הברית, ישראל, מדינות ערב ומנהיגים,  החלטות צבאיות ואסטרטגיותהלדוגמ (1967יסודות מלחמת 

  )וברית המועצות

   עד למלחמה ובמהלכהמריקניתהדיפלומטיה הא  

  דיעיןותפקיד המו "ליברטי" .סא.סא.ותקרית י  

  )מאזן הכוחות האזורי, מברגו הנפט הראשוןא, ו"לדוגמה על נאט(ההשלכות המיידיות של המשבר והמלחמה   

  ) תעלת סואץתסגיר: דוגמה (ות ובינלאומיות אזוריות כלכליהפרעות  

  )הפליטים, פלסטין: דוגמה(לאחר המלחמה   על הבעיות שלב"ארההשקפת   

  ם" של האו242החלטה   

   המלחמהבתום מיד סוגיות אחרות  

  

  : אל2003 באוקטובר 20עד , מייל או בפקס-עדיף באי, )ח"תמצית וק(יש להגיש הצעות בכתב 



 ב"משרד החוץ של ארה: אישור: 18

 184 

                                                                                                                                                         

  לורי ווסט ון הוק

  מתאמת הכינוס
2
   . C-SPAN ID:179892 - 01/12/2004  
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War, 1967. Summary released by the office of the historian, January 12, 2004, paragraphs 13-15. 
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4
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5

להלן . 1999 באפריל 27-סיווגו הוסר ב . ושינגטון זמן1822-הועבר לבית הלבן ב,  עמודים5בן  , הסודיהמברק  

  :החלק המשמעותי של תוכנו

Z081640 67 יוני  

   בתל אביבב"ארהמשגרירות 

     .......   דחיפותושינגטון הבירהואל שר החוץ 

  4020 תל אביב סודי

  צבאיהח פנסמשרד ה/משותף שגרירות

  . ביוני8- ב1130- ל למקפרסון מהבית הלבן ב"ן של צה"ך ראש אמילהלן תמצית של תדר. 1

 עדיין נותרה הבעיה הסורית וייתכן. ההצלחהל וציל כעת היא נ" שהמשימה העיקרית של צה,גנרל יריב אמר. 2

 ...".מרחב מחיה"די לקבל עוד כנחית על סוריה מכה השיהיה צורך ל

  ...".למרבה הצער", בסוריהפעולות קרקעיות אין ין י שעד,יריב אמר... .12

  ברבור
6
). JAG- וAJC בעימוד 266' ע( בעימוד המקורי 161' ע, מציאות עובדות, ב"דת החקירה של צי ארהדוח וע   

כדי לכלול מסמכים נוספים ואישורים וגם עומדה ) JAG(הפרקליט הימי הראשי התרשומת עומדה מחדש על ידי 

 הם במהותם אותו AJC- וJAGמספרי .  מספרי עימוד3באינטרנט יש לדפים ). AJC(מחבר ספר זה מחדש על ידי 

   .דבר
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 הוא העיד בשבועה בפני ועדת ."ליברטי"סקוט קצין בקרת נזקים של . ון ד' גם"סגהיה  1967 ביוני 8- ב

   1967.1 ביוני 14- ב"ליברטי"החקירה על סיפון 

שם ללימודים נר,  סקוטם"סגבנו של , יימס סקוט' גהעיתונאיכאשר , 2006/2007-  נדלג קדימה לההב

. "ליברטי"יימס סקוט לכתוב ספר על פרשת 'גבאותם ימים החליט  .מלגת ניימןל הודות באוניברסיטת הרוורד

פיקוד "שינה שמו ל שנה כעבורש(ב "יה של צי ארהרבמרכז ההיסטו 2007 במאי 4-בבמסגרת מחקרו ביקר 

 עותק מספר לרבות, סמכי צי שהוסר סיווגםמבשם עיין ו, ושינגטוןובבסיס הצי בש, )"יה ומורשת של הצירהיסטו

 11-העין הבחין ב- העיתונאי חד2."ליברטי"ב בנוגע לתקרית " ועדת החקירה של צי ארהתרשומת של 4

 איןריה ור לו כי במרכז ההיסטמנא  ביקש לשמוע אותן זה וכאשר למסמךמצורפות IBMשל " דיקטפון חגורות"

 חופש תקנתיימס סקוט בקשה על פי ' הגיש ג2007 במאי 7-ב. תע מה הן מכילוולא ידכי ציוד להשמעתן ו

  .הסתייע בהןוקרים לח לשרשתאפ, צורה שמישהלו ב יוסחגורותהש, המידע

ם ציוד ברשות ולא היה חגורותהלא היה להם מושג מה מכילות ,  לסקוטושאמר כפי. פתעוורכז ההמ אנשי

IBMשכן הן הוקלטו במכשיר , ןתע להשמIBM ועדת החקירה הוסר חומריהסיווג של . שימוש שיצא מכלל 

דחו את בקשת סקוט ושלחו את , יתר-  זהירותמתוך , ועתהכןלפני  שנה 31-כ, 1976 באפריל 21-ושוחרר ב

  .הוראותלקבלת  לפרקליט הראשי של הצי להערכה וחגורותה

 מחוז קרוליינה י שלז המחומשפטת היחופש המידע בב תתקנה לפי  הגיש סקוט תביע2007 באוגוסט 29- ב

 העברת העניין למשרד הפרקליט הימי הראשי של הציעל ידי  "התנקם בו"סקוט טען כי המרכז . 3הדרומית 

)OJAG(.4   

הן . תןשם אותר ציוד להשמע, יניה'וירג, ו למשרד הפרקליט הימי הראשי של הצי בנורפולקלח נשחגורותה

 של תיעוד העדויות הרשמי המתומלל שנרשם קינן חלקלטות אהה. OJAGי " והוערכו עתקליטוריםהוקלטו על 

 אם כי הן מכילות עדויות חלקיות של 1967,5ועדה ביוני הו במהלך דיוני ,וריי ספנסר'ג ל"רס, פקיד הוועדהבידי 

כולם קציני צי ,  ארתור.ל. רם"ואל; פלטצק. איי.ל אי"סא; בנט. ה.מ) ל"כ סא"אח(סרן ; ראיש. ר.ל מ"העדים אל

) 'מיל (ם"סג, יימס סקוט'קלטות לא מכילות עדות כלשהי של אביו של גהה, מחבר ספר זהגילה ל שככ. ב"ארה

יים לא זהות שתולמרות שה,  כוללת את הפתיחה הרשמית של ועדת החקירה7מספר חגורה . סקוט. ון ד'ג

. חון בפיקוכסר והופנ סל"רסמי שנרשם על ידי שלה מהותית לתמלול הריההקלטה מקב, מילה במילה

לא מוסיפות הללו  אבל ,ות מכילות גם כמה שיחות שלא לפרוטוקול במהלך התנהלות ועדת החקירהטהקלה

  6. חדש לתרשומות הועדהידעמ

 ביקש למשוך את תביעתו בעקבות זאתש, יימס סקוט'הן שוחררו לג, OJAGקלטות בידי הלאחר סקירת ה

  7.ריה של הציוסטיהלעל פי התקנה לחופש המידע נגד המרכז 

 בקרת נזקים חבורתסרן פול טובין בראש  עלה, 1967 ביוני 9-  ב"ליברטי" ל"דייוויס"כשהגיעה המשחתת 

לשקם את החשמל וזרם להשיב את ,  סקוט לבקר את הנזקם"עבד עם סגסביר ביותר כי ו "ליברטי"על סיפון 

 טובין עוטר ן סר,)6רק בפ(כפי שנכתב לעיל .  למלטהכוחות עצמה ב"ליברטי"ולהשיט את , האוניה מנועי

פול טובין שירת כמנהל מרכז ההיסטוריה ) 'דימ(משנה - אדמירל, שנה אחר כך 40-כ .בכוכב הארד על פעולותיו

  . סקוטיימס' גם" הארגון שנתבע בידי בנו של סג-  של הצי

, ב' ארהצימוניור ' בוסטון גדרו ום'אל, האם אתה: "פתיחת ועדת החקירה כוללת את קולו של אדמירל קיד

קולו של וורד בוסטון נשמע ואחרי זה " ?כה יעזור אלוהים, יועץ לוועדה  את תפקידנאמנותנשבע שתבצע ב

משנה - יפוהתרשומת בידי אדמירל קיד ואלנחתמה  ,ועדת החקירהעבודת  ום עם סי8".אני נשבע" אומר

כן וסטון על תצהיר שהו וורד בם" חתם אל,2003 באוקטובר 22- ב,  שנה אחר כך39 9.לאוף ובוסטון, אטקינסון
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תרשומות ועדת החקירה ממצאי בטענה כי , קונספירציהה תיאוריות כיתוממ, יימס רונלד גוטשר'בשבילו בידי ג

  10.זויפו

יב שה 1992-ב. ליח בכךצאבל לא ה, לאוף. יי' ברנרד גם"מחבר ספר זה ניסה לאתר את חבר הועדה אל

, מה ומתאינהה נכותהיבמלואה כי תרשומת ועדת החקירה אמר ו מחבר ספר זה ת ברט אטקינסון לשאלם"אל

 הניחהועדת החקירה ; 12-  מייל מהחוף או פחות מ14- מעל ל"ליברטי"היו לו כמה השגות האם היתה אם כי 

כתבת לי , מה שאמרת ליכל : " למחבר ספר זה1991- בכתב אדמירל אייזק קיד 11.הנות מהספקי ל"ליברטי"ל

.  אפילו אחרי שנים כה רבות–זה עודד אותי . בעברו נבודתעלה בקנה אחד כל שהעלינו בע, תיעודבפקת יאו ס

ון 'רל גי אדמידי ממצאי ועדת החקירה אושרו ב12".וניור'קיד ג. אייזק ס, בהערכה רבה.... ת עבודה נהדרתיעש

 המכנסת תסמכוההערות לעיל של ה: "שכתב,  המפקד העליון של הכוחות הימיים באירופה13, מקקיין. ס

 אושרו בסך ב"צי ארהממצאי ועדת החקירה של ."  שהתקיפה היתה למעשה טעות,מוליכות למסקנה כוללת

טון ס וורד בום"אל. תמיכתואו משך את , שינהלא ,  איש מהמאשרים הרשמיים לא תיקן14. פעמים7הכל 

כאשר ,  בכבודוהשפגעת התנהלו שסיים את שירותו ב,מתמיה ,כקצין וכמשפטן. השלים את שירותו בצי ופרש

ועדת החקירה ול על ידי הגשת דוח כוזב " בנאמנות את תפקיד יועץ לוועדהמלאל "כי הפר את שבועתוהכריז 

  .ב"של צי ארה

הדרך לעשות זאת היא .  של עדיםיהםעורכי דין לקעקע את אמינות עדויותנאבקים בזירה המשפטית 

בתי " ?ת עכשיו או קודםרשיקאם ה: " כך לשאול את העדואחר, אינה עקביתהרה קודמת של העד צהש, ועקבל

מדוע חתם  .שנקבע כי הוא שקרןלאחר , אמינותו קועקעה שות של עדעדמשפט מייחסים חשיבות מועטה ל

 את תפקידו ושמר על בנאמנות מלא אדם שנשבע לעמדו ?קיעקעה את אמינותוה שרוורד בוסטון על הצה

  ?בנאמנותשלא מילא את תפקידו  פתאום נשבע , שנה30-שתיקה למעלה מ

ך מחקר נוסף ולער, סקוט. ון ד'ג,  נסע לישראל עם אביו2007בסתיו . יימס סקוט המשך לעבוד על ספרו'ג

. 2009 ביוני 2- ב"סיימון אנד שוסטר" יצא לאור בהוצאת 15"'ליברטי'התקפה על "ספרו של סקוט . בנושא

היו ר כי כני: "לנקסטר סיכם. 2009 ביולי 2- ב"שינגטון פוסטוו"ון לנקסטר פורסמה ב'ביקורת על הספר מאת ג

, ל תקיפה מכוונתשתיאוריה  אשששת, שןעל אקדח מע עדות שוםיא באינו מהוא אם כי , שלומות דלסקוט חש

  ".ת כזאתושלא קיימת עדאולי מפני 

.  מזעזעתחוויה חווה ,"טיליבר"ם על סיפון "בהיותו סג, 1967 ביוני 8- ב. ב"ון סקוט הוא קצין בצי ארה'סרן ג

מדוע סרן אפשר להבין . ועה בספרוויימס סקוט מיטיב לתאר את הז'וג, ביותר לבנוצורה חיה  בסיפר עליההוא 

קורבן יחיד אינו הוא . דה שהיתה תוצאה של טעות מצערתב העועם מתקשה להשלים, בן התקיפהרקו, סקוט

 יפתבד לפני תקל ימים ב6, 1967 ביוני 2-כאשר ב, דמים בפרקים קוסופרכפי ש, למשל. שחש כךשל אסון כזה 

וכמדווח הרגו ופצעו , םבווייטנא "ןאטורקסט"האמריקני באוניה הסובייטית חיל האוויר צלפו מטוסי , ליברטי

, 1988 במאי 7- ב16. בשוגגבוצעהפה יב שהתק"רבו הסובייטים לקבל את ההסבר של ארהיס, ים סובייטייםאימ

,  בשוגגבוצעהסירבו הסינים לקבל את ההסבר כי התקיפה ,  שגרירות סין בבלגרדאתו "אטכשהפציצו כוחות נ

 2002לים הקנדיים שנהרגו ונפצעו באפריל י משפחות החי17.ונתוהיתה מכשהם ממשיכים לטעון ועדיין 

 ין מסרבים להאמין שיקיריהםי עד,ב באפגניסטן" של משמר האוויר הלאומי של ארהF-16 ה של מטוסיפבתק

  18. כתוצאה של טעותנפגעו

אלוף , 1990 בינואר 11-ב, 1967-מפקד חיל האוויר ב, הוד) מוטי(כשראיין מחבר ספר זה את אלוף מרדכי 

דו סבלו רשי הצוות ששנהוא אמר שמשפחות הנופלים וא. "ליברטי"לדבר על תקרית לא רצה בתחילה  ודה

להאמין שהתקיפה לא מנחם אותם במידה כלשהי זה אם ": הוא אמר.  לעורר פצעים ישניםהאנאין זה ומספיק 

. שינה אלוף הוד את דעתו, ר ששמע כמה מסיפורי הקונספירציהחאולם לא." זהלו נמיא שיזיא, היתה מוטעית

פני פה על יעדמת הא; לנחםולא ב יכאלה יםמשיכמ הם , שסיפורי הקונספירציה כה מעוותיםמאחר ש,הוא אמר

  מחבר ספר זה לה עם מחקרו של ותף פע רגע שיתומאוו - סיפורי כזב

שהוענקו לו כוכב הכסף ולב , ל מוריס בנט"סא.  מאמינים שהתקיפה היתה מכוונת"ליברטי"לא כל שורדי 

...  מבט של אחד שהיה על הסיפוןתמנקוד: "כתב למחבר ספר זה, "ליברטי" בתקריתם יהארגמן על הצלת חי

של סדרת החלטות מבולבלות שנעשו במצב   תוצאה כי התקיפה היתה,העבודה שלך מראה ללא ספק

 ים השנ30נו במשך תאו הרודפותתיאוריות הקונספירציה הרבות תשים קץ לייתכן שעבודתך .... מלחמה
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 רוחות שיככתאתה .... י כי התקיפה היתה מכוונתמם שכנעתי את עצימשך השנב ש,עלי להודות.... האחרונות

   19." רבותיםארפ

איש צוות כינה , סם מחבר ספר זה את הכתוב לעילריאחרי שפ? ריו אלה של בנטדבמה היתה התגובה 

 צוות אחרים של י מסיבה זאת לא חשף מחבר ספר זה שמות אנש20."בוגד"את בנט  "ליברטי"של לשעבר 

  . את תיאוריות הקונספירציהשללול בנט או " עם סאשהסכימו ,"ליברטי"

תומך הועל כתיבת ספר " ,ך ואת אימךיכבד את אב", יישהחמיימס סקוט על קיום הדיבר 'יש לשבח את ג

. בוכתמיטיב להוא , הרוורדאוניברסיטת מך בעיתונאות מס תואר מובעלמחבר מוכשר כ.  של אביוהשקפותיוב

א נגרר להתקפות מרושעות על קציני צי או על ממשלת לכי לזכותו ייאמר , בנוסף .שקריםל נזקק לאהוא 

ר שהוא חמא,  ספרו פגוםםלואו. "ליברטי" להנוגעותצי תיאוריות הקונספירציה יממפכפי שעשו כמה , ב"ארה

אשר אין עליהן , תואחרחשובות  עובדות תחסרה תוךגו מידע חלקי ועובדות סלקטיביות יהצבמשלה את קוראיו 

  .אינן תומכות בתזה שלוושאשר , עוררים

נו שהם תוקפים יוקפים הישראליים האמ המאמתת כי הת,אחת מפיסות המידע המשכנעות ביותר, למשל

ישראלים רור כי היבבהללו קובעות  .NSA ל שEC-121-יירט מטוס ההתשדורות שדרת י היא ס,מטרה מצרית

 קלטות השמע של חיל האוויר . דקות לאחר תום התקיפה44 -  1512-רק ב "ליברטי"על ב "ארההבחינו בדגל 

, "'וילי ויקטורו'המכונה "כי מטוס ריגול של הצי ,  בספרו83ד בעמויימס אנס כותב 'ג. הישראלי מאשרות זאת

שמע משהו "טס מעל הים התיכון כאשר פרוסטינק , NSA העברי של יהלשונא, מייקל פרוסטינקשעל סיפונו 

הם ...  ממש מוזרהותליפעי יש ל, יף'צ, הי'. את האינטרקום המאובטח למפקח שלוהוא פתח . שהמם אותו

  " '].הדגשת המחבר [יקנידיברו על דגל אמר

 תום אחרי דקות 44ונקלטה ה ש כי תשדורת זאת התרח, צייןאבשום מקום בספרו ל. יימס סקוט לא יסף'ג

ולא כי היא , בשעת התקיפה או לפניהמשלה את הקורא לחשוב כי צפיית הדגל קרתה כך הוא ו, התקיפה

  21.אישרה שהדגל נצפה רק לאחר התקיפה

הוא כתב למחבר ספר ? ט והקליט מתשדורת הרדיו של חיל האוויר הישראלי שיירמה הסיק מייק פרוסטינק

  :2009 בספטמבר 25-זה ב

  

  קל פרוסטינקימי: מאת

  ולט קריסיי'ג .א: אל

  1967 ביוני 8-י בתירוטים ישראליים שהקלטי: הנדון

ים טכי היירו, יקיב נוןמרטיאני מסכים עם . 2009.  באוקט16- בNSAלצערי איני יכול להצטרף אליך בסימפוזיון של 

  .טעותב נעשתה "ליברטי". אס.אס. יותפימראים בבירור שתק

  מייק

  

הממונה היתה . אבל לא מזכיר אותו בשמו" יף'הי צ" מייקל פרוסטינק כעל לממונה סט מתייחויימס סק'ג

 דוקטורט םהשליר יותר ח שפרש בדרגת סרן ומאו,)Chief Petty Officer (ל"אז רס, יקיבר מרווין נו"ד

יחד לאנגלית  ו תרגמםה. הם את התשדורות הישראליותי ופרוסטינק שמעו שנביקינו. בלימודים בינלאומיים

ושלחו את הקלטות בידי בלדר למטה ,  חזר לאתונהEC-121- ים בעברית אחרי שהטשל היירוטיוטה ראשונה 

NSAכתב בספרו כי נוביקי אמר לוש, יימס במפורד' לג2004-נוביקי חשף את קיום הקלטות ב.  במרילנד, 

וול " לב בעקבות פרסום ספרו של במפורד הגיב נוביקי במכת22.ה היתה מכוונתפשהקלטות מאשרות שהתקי

היא , שהינה מנוגדת לזו של מר במפורד, עמדתי: " כפי שראינו לעיל,בסופו כתב ש,"ורנל'סטריט ג

קלטות וישוחררו ה אלא אם כן יימצאו , יכולאיני? איך אוכל להוכיח זאת. גסההיתה טעות ... .פהישהתק

 NSA-ו, רותו בבקשו את שחרור הקלטות האמהסוכנות לביטחון לאומי מחבר ספר זה תבע את 23."לציבור

  .16ראו פרק , ששוחררו NSAקלטות  על יסוד למסקנותיו של מחבר ספר זה 2003.24 ביולי 8-שיחררה אותן ב
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 ם"לאן היה והראש. 1967 ביוני 8- ים שהיו על הקרקע בישראל ב אמריקנ2יימס סקוט אכן יצר קשר עם 'ג

 בידי "ליברטי" תתקיפעל ן כקסטל עוד. ב בתל אביב"ב בשגרירות ארה"הנספח הימי של ארה, ארנסט קסטל

 שלח קסטל מסר לבית הלבן Z1414-ב .כאל בלוךיל מ"סא, נספחים הצבאיים הזריםלהישראלי קצין הקישור 

ב שהגיע "אנשי צי ארהמן והוא היה הראש. וח להם על הדיווח הישראלי של התקיפה בו דיו,ולצי השישי

ב ולראש "ב לוועדת החקירה של צי ארהוהוא תיאם העברת שאלות ומידע הלוך וש.  לאחר התקיפה"ליברטי"ל

  .המבצעים של הצי

, בהתחלה. תקיפה על אודות הו את מסקנותימציין אבל לא ,בספרו פעמים 7ר את קסטל י מזכטויימס סק'ג

ארנסט .  החקירה הוא הסיק כי לא תוכננה מראשות התפתחעםאבל , על התקיפה" רתח מכעס", קסטל נזעם

 ם"מחבר ספר זה הטיס את אל.  לאסון ליברטי25-ה לישראל ביום השנה יוקסטל ומחבר ספר זה נסעו יחד

ל ג פרחים במע34הטלנו . 1967  ביוני8-  שבה טס קסטל מעל ליברטי ב,GPSלפי , יקתוקסטל לנקודה המד

" תמז" קסטל לערוץ ם"כמה משפטים מדברי אל, שוב, ןל לה25.ב שנהרגו" אנשי צי ארהלזכר, םוסביב המק

  :1982- מצלמה בלפני ה

  

 ברורה לכבוש תמד על מה שהיתה תוכנית ישראליל כה חשש שארצות הברית תהעליון נניח כי הפיקוד הישראלי ההב

כדאי שלא , הידידה הגדולה שלנו, זה יעצבן את ארצות הברית"ואז אמר ,  כלשהיישראלית אחרתת כניאת הגולן או תו

  ."אז בואו נטביע את האוניה שלהם במקום זאת, נעשה את זה או שניתן לזה לקרות

 להיפטר מאוניה של ארצות הברית שהיוותה איום - תהיה הסיבה אשר תהיה –נניח שזאת היתה תוכנית יזומה 

 דקות את כל חיל האוויר המצרי ולכדה את כל השריון המצרי 22שאומה שהשמידה בתוך , זאת אומרת. לעל ישרא

.לבטח היו עושים זאת, ב" אילו החליטו להטביע אוניה של ארה- בסיני 
26

  

  

בתום תפקידו .  בתל אביבCIAראש תחנת , ון האדן'סקוט קשר היה גיימס 'ג יצר מוהאמריקני השני שע

האדן היה  . המזרח התיכוןמדורשם ניהל את המדור הישראלי ואחר כך את , CIAבישראל חזר האדן למטה 

הוא וקסטל הם ככל הנראה  .היו לו קשרים רבים בישראל. CIA בידי "ליברטי"מעורב עמוקות בחקירת תקרית 

 ,האדן אמר למחבר ספר זה. 1967יוני ו בישראל בצאמר שנאחמ, שני האמריקנים הידענים ביותר על ליברטי

 אינםאבל שמו של האדן או מסקנותיו . מס סקוט שהראיות הוכיחו כי התקיפה היתה טעות מצערתיי'אמר לגש

האדן מסר לו שמות של אנשים בישראל , לפני שסקוט ביקר בישראל.  בשום מקום בספר של סקוטיםמוזכר

  27. כלשהו עם מי ממקורות אלהמגענוצר רמז כלשהו לכך ש של סקוט אין בספרו. שיוכלו לסייע במחקרו

שם הוא מצטט , ספרוב 236נמצאת בעמוד של סקוט מה נוספת לטכניקה של השמטות סלקטיביות גדו

 .'יימס ג'בעל הטור ג: "1967 באוגוסט 1-סם ברשפו,  קילפטריק.'יימס ג'ג,  מוערךנפוץקטע של בעל טור 

, המשיך לחפוראכן קילפטריק ,  ככל הנראה28.]הדגשת המחבר["  'להמשיך לחפור'ים קילפטריק דחק בעיתונא

  :עד כהמחפירותיו  שסיכם את מסקנותיו ,"יווונשיונל ר" פרסם מאמר ב1967 בספטמבר 5-וב

  

]. הדגשת המחבר. [ כי התקיפה היתה מכוונת,תמימות דעים גילורותי עיתונות עם שורדי התקיפה יראיונות של ש

שמה באנגלית על ; "ליברטי"תאר הידוע של יהמ; נוכחות הדגל;  במשך כל הבוקרים הצביעו על המעקב האווירימאי

כל הגורמים הלאה . התקדמותה האיטית במים בינלאומיים; )אוניות חיל הים המצרי כתוב בערביתשמן של (ים יהירכת

  . מסקנת הצוות כי התקיפה לא היתה טעות כלשהימאששים את

כי ;  תלויה עמוקות ברצון הטוב של ארצות הבריתיתה קו המחשבה שקובע כי ממשלת ישראל הא הוינגדהטיעון ה

וכי ההסבר הסביר היחיד הוא כי התקרית ; ב" הישראלי יתקוף ביודעין אוניה של ארהחיל היםשלחלוטין  יהיה לא הגיונ

].דגשת המחברה [של מלחמה חמההחלטות המוטעות  וים הטבעיםהיתה טעות שנבעה מהמתחי
29

  

  

הנשיא מסר : "תה מכוונתיהתקיפה השסון האמין נו' כי הנשיא ג,יימס סקוט'גטוען  של ספרו 141בעמוד 

ס רוברטס לר'הנשיא אמר לצ.  ממשל בכיריםילפקידהתנה אותו בייחוסו אבל ,  כתב העתיסקופ גדול לעיתונא
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. תי התקרותהתרחשלדרך ה יחתה את הסבראך ד,  כי ארצות הברית קיבלה את התנצלות ישראל',יקוניוזו'מ

 למנוע ה של מדינת היהודים היעהמני. תה מכוונתיה, נאיותיאמר הנשא לע, 'ליברטי' על תהתקיפה הישראלי

א י לטענה זאת ההדי היחכההתמי." המבמהלך המלחישראליות מהאוניה האמריקנית מלצותת לתשדורות 

סותר ישירות ה, למשרד החוץ הישראלי בירושלים, ירתדן פ ,ושינגטוןמברק ששלח דובר שגרירות ישראל בו

  30."עשרה למדנו כי האוניה הותקפה בטעות-בשעה אחר ":סוןנו'תו הכתובה של הנשיא גראת הצה

 Israel, the War :1967 בספרו של תום שגב568המקור לטענה זאת של סקוט היה עמוד , ככל הנראה

and the Year that Transformed the Middle East )"1967 -מאחר 31,)" הארץ שינתה את פניה 

דן . וכך עשה גם סקוט, "Pattir"ולא  "Patir"שהמתרגם של שגב לאנגלית כתב באורח שגוי את שמו של פתיר 

 עם דן פתיר מספר פעמים חמחבר ספר זה שוח.  כי סקוט מעולם לא דיבר איתו,פתיר אמר למחבר ספר זה

  .2009 ונובמבר, אוקטובר, רבבספטמ

  

   :מברקו של פתירלהלן 

  

                                                            ס ו ד י 

  155' מס                                                                                                   

   67 יוני 111220 :חובר                                    משרד ירושלים                                   ה: אל

  120330:     הודפס                       וושינגטון            ב]ישראלשגרירות [ממישראל : מאת

  טפל –בהול                                                           

  : ר לי אמשמסר תביווסמך עיתונאי ממקור . סודי]. ב"ארה' חמ[מאהב 

" ניוזוויק" חמישי ושישי לנציגי מיםריסטיאן ניתן בנפרד ביכ' ורג'תדרוך של הנשיא ומזכיר העיתונות שלו ג .1

  .ף בנושא תקרית האוניהי לפרסום עקוהתייחסות שנועד ובו היו ה"טיים"ו

 קיבלה ב"רהאכי , ממשלה בצמרתשתיוחס למקורות תפרסם מחר ידיעה עומדת להבעקבות שיחות אלה  .2

  בצעו מקורות בממשלדעתלייאמר שידיעה ב. יהסברהדחתה ,  אךתקרית הלעממשלת ישראל של  ההתנצלות

המשדרים של  במתכוון בריגול אלקטרוני עסקהליברטי -שה משום DELIBERATE ATTACK הישראלים

 .יים והיבשתייםקרבות האווירהזור י אתקרבב, מצרייםהישראליים וה

ודעת למהלכים ות כבול ונה ברורה לשחרר את הנשיא מלהיוהממשל נובע מכ צמרת מהזון עיסיף שטניוזוויק מו .3

הידברות נוחים בם יותר ימהלכאפשר לו לו, ב"רחבי ארההמקיפה והנמרצת כל כך בכל  תישראלי פרוהקהל ה

 . עם ארצות ערבתמחודש

  פתיר                                              

 _ _ _  

]?ראש המוסד[רם ] ב"ארה' מח[מאהב ; ל"סמנכ; 2מנכל דיין] משה] [ראש הממשלה [2המור] שר החוץ[הח ש
32

  

  

 כי רלס רוברטס אמר'צ. " עדות שמיעה כפולהלפנינו כאןאבל למעשה , ימס סקוט מסתמך על מברק זה'ג

-ורוברטס ב, 1973 בינואר 22- בנפטרונסון 'ג(רלס רוברט אינם בחיים 'ונסון וצ'הנשיא ג." ונסון אמר'הנשיא ג

ונסון האמין שהתקיפה 'אמת כי הנשיא גליש בו כדי מסמך כתוב כלשהו שקיום ולא ידוע על , )1992 בינואר 15

נאית על והדלפה העיתהמניע לינת כי ילעיל מצשסקה השלישית במברק יהפ, האדרב. וכננתתהיתה מ

שרבות , ות יתר בחידוש שיחות עם מדינות ערביותב גמיש"העניק לנשיא ארהל היה שיקול פוליטי "ליברטי"

  . ארצות הברית עם פרוץ המלחמהםדיפלומטיים עהם היחסיו את מהן ניתק

רלס רוברטס ' הראיון עם צ1967.33 ביוני 9-התראיין אצל שני עיתונאים מאוחר בערב באכן ונסון 'הנשיא ג

אמין שהוא מונסון אמר לרוברטס 'ודעים אם גאיננו י.  תוכן הראיוןפירוט שלמוזכר ביומן הבית הלבן בלי 
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. פה היתה מכוונתי שהתקסבוריםאו כי כמה אנשים ,  מכוונתשייתכן שהיתהאו ,  מכוונתהיתהשהתקיפה 

 בפרוטרוט המתואר, "לייף"ונסון אותו ערב עם יו סידי מכתב העת ' הנשיא גקייםי הראיון השני שכהמעניין הוא 

מחבר כשראיין ואילו  34,ונסון האמין שהתקיפה היתה מכוונת'ו אפילו מרמז כי גלא מזכיר א, ן הבית הלבןמביו

נזכר כי גם הוא . ונתו מכהונסון אמר לו שהתקיפה הית' כי גהלהזכר , 1994 באפריל 18-בספר זה את סידי 

  .ושאל לדעתו, קראוהניח לו ל, "ליברטי"סר לו מסמך על אודות תקרית מונסון 'ג

ורדי שכמה משל ם מ עורר את זע35,)"עמדת יתרון" (The Vantage Point ,וןסונ'ג של וכרונותייזספר 

 מהדיווחים נלקחומספרים אלה . 100 פצועיםומספר ה, 10מספר ההרוגים היה כי ציין משום שליברטי 

 171-ו הרוגים 34 -   במדויק את המספרים הרשמיים הסופייםוקפיהראשונים שהתקבלו לאחר התקיפה ולא ש

תאונה "מאוחר יותר התייחס לו 37;"האוניה הותקפה בטעות" כי ,בזיכרונותיועוד ונסון ציין ' הנשיא ג36.פצועים

תקרית ההראשוני על  חוהדיוהגעת שעות לאחר  36כי ,  ייתכן38."'ליברטי'המצערת שבה היתה מעורבת 

אחרי חקירות בשה שהתג, אבל דעתו הסופית .שהתקיפה היתה מכוונת, כאחרים, ונסון'חשד ג, לוושינגטון

אשר , ר המועצה המייעצת למודיעין חוץ"יו, רק קליפורדא בידי קלההלו נהוא- תוחקיר. היתה ברורה, מרובות

המידע " כי ,) ימים אחר התקיפה4-ו שבועות 5 (1967 י ביול18-בונסון 'לגקרית ודיווח תכפי שראינו חקר את ה

מירב " וכי ,"תיצע תקיפה יזומה על אוניה ידועה כאמריקניהזמין עד כה אינו משקף שהפיקוד העליון הישראלי ב

  39".ף הישראלי האמין בתחילה כי מטרתם מצריתק כי הכוח התו,מעידותיות והעד

 מביא אינואבל ,  התקיפה היתה יזומהניים שלדעתם פקידי ממשלה אמריקמספרספרו של סקוט מצטט 

  . אלהקביעותיסוד ראייתי כלשהו ל

,  קבע כי התקיפה היתה יזומהם ש2003,40- ב, CIAראש , רד הלמס'רסם ריציפספר שגם סקוט מצטט 

  גם לאטסקו]." התקיפה[ועדת החקירה שקמה אחר ובכלשהו  תפקיד א מילאל" כי ,סכיםהאבל יחד עם זאת 

קפים את ו תם כי הוככל הנראה הישראליים לא ידע"כי  , CIAזכיר את העמדה הפומבית הרשמית שלה

  41."ב ונעשתה בטעות"לפי ארהכה במזיד תיפה לא נעשהתק. 'ליברטי'

 "ליברטי"אינו תומך בתיאוריה שתקיפת הוא אבל , ה של בן לאביונאותמחווה אולי ספרו של סקוט הוא 

  . דרת טעויות מצערות של ארצות הברית וישראלי יותר מאשר תוצאה של סיתהה

  

  

                                                 
1

ראו . ב" של תרשומת ועדת החקירה של צי ארה59/163/163סקוט רשומה החל בעמוד . ון ד'מ ג"עדותו של סג  

  . להלן2הערה 
2

 מתויק במשרד הפרקליט 3עותק .  עותקים6- הודפסה ב1967 ביוני 18-התרשומת המקורית של ועדת החקירה מ  

  . הימי הראשי

 , The Liberty Incident, www.thelibertyincident.com/docs/CourtofInquiry.pdf-נמצאת בהתרשומת כולה 

 את ההודעה הבאה מענף הארכיונים המבצעיים של מרכז ההיסטוריה של 2008 ביוני 9-אבל מחבר ספר זה קיבל ב

 מתוך 4 והוא עותק CNO (00) 1969 של אוסף 110שמור בתיבה ' ליברטי'ועדת החקירה של תקרית ] דוח: "[הצי

 17- מ12958תרשומות שנסקרו להסרת סיווג על פי החלטה נשיאותית . אוסף זה סגור כעת, למרבה הצער. 6

סקירה חדשה זאת להסרת סיווג היתה מכוח חוק .  ואושרו לשחרור נסגרו עד לביצוע סקירה נוספת1995באפריל 

ייסגרו התרשומות שסיווגן הוסר , לוט-ת הסיווג של קיילעד השלמת סקירת הסר). לוט- חוק קייל (105-261ציבורי 

  ."קודם לכן
3

  Case No. 2:07-2972-PMD-RSC James Scott, pro se, Plaintiff v. Naval Historical Center 

Operational Archives Branch, Defendant.  
4

  ..Scott v. Naval Historical Center : של תלונה ב4ראו סעיף   
5

הסרטים שנמצאו כללו רק את . ב" עותקים של התרשומת הרשמית של ועדת החקירה של צי ארה6היו , ן לעילכמצוי  

או איך הגיעו לתיק במרכז ההיסטוריה , לא ידוע מי ביצע את ההקלטות. ב" של מרכז ההיסטוריה של צי ארה3עותק 

  .של הצי
6

 Naval Historical Center, 805: מורשת הימיתניתן לקבל את התקליטורים על פי בקשה מפיקוד ההיסטוריה וה  

Kidder Breeze Street, SE, #1, Washington, DC 20374-5055.  
7

  .Scott v. Naval Historical Center: ראו  
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-ב. 1964- הוא הגיע לסוכנות ב. סוכנות לביטחון לאומיבון יונסון שירת שנים רבות כהיסטור'ג. ר תומס ר"ד

בשביל ונסון חיבר ' ג1999.1-  ופרש ב1998- סיים במשימתואת .  נתבקש לכתוב את תולדות הסוכנות1992

NSA  2."1989-1945קריפטולוגיה אמריקנית במשך המלחמה הקרה "שכותרתם , םי מסמכ6סדרה של   

  

Document 1:  American Cryptology during the Cold War, 1945-1960 pp. 1-155   

Document 2:  American Cryptology during the Cold War, 1945-1989 pp. 157-287   

Document 3:  American Cryptology during the Cold War, 1960-1972 pp. 289-494   

Document 4:  American Cryptology during the Cold War, 1945-1989 pp. 495-652   

Document 5:  American Cryptology during the Cold War, 1945-1989 pp. 1-116   

Document 6:  American Cryptology during the Cold War, 1945-1989 pp.117–262   

  

  3. סיפרה רק על כישלונות הסוכנות ולא על הצלחותיה המרובותשטענה כי ביקורת עוררה זאת סידרה

שוחררו שלושת , ושינגטוןו' ורג'ת גטסיר הלאומי באוניבהביטחוןאייד מארכיון .  מתיו דת לבקשתגובהב

  .2008בנובמבר  14- מתיו אייד העלה אותם לאינטרנט ב. 2007 ביולי 9-  ב של הסידרהםיהמסמכים הראשונ

   htm.docs/78NSAEBB/NSAEBB/nsarchiv~/edu.gwu.www://http 4 :ראות חומר זה בלאפשר 

. אס.אס.התקיפה של יו "ושכותרת, )439-432( עמודים 8  בפרק בן3נדונה במסמך  "ליברטי"תקרית 

  :וכך נאמר שם" .'יליברט'

  

לכל . תממש בלתי נתפס" את התקיפה משרד החוץבהצהרה חריפה מאין כמותה כינה . ונסון נזעם'ממשל גכמובן ש

רק א אבל קל".חיי אדםבת זלזול מופקר פ של חוסר אחריות צבאית המשקפעולהיש לגנות את התקיפה כ, הפחות

קליפורד הסתמך בעיקר על דוחות . הגדיר זאת כטעות בזיהוי, תשמונה על ידי הנשיא להגיש חוות דעת סופי, קליפורד

הוא בתחילה אם כי  .שהיה קשה לזייפהכה ומבבקרב הישראלים בנוגע לזיהוי השתררה כי  שהראו ,עין תקשורתימוד

מעשה בוטה של רשלנות " במדוברהסיק כי הוא , תת שהם תוקפים אוניה אמריקניעים לדרחשב שהישראלים היו אמו

  . מכוונתפעולה בולא ..." תנפשע

 לעתים תנעשוטעויות כאלה . את דופן במיוחדצאפילו יו  אותריאכטעות בזיהוי ביז "ליברטי"ת את תקיפת ואין לרא

 של נתיבי האוויר IR 655 טיסה הפלתיים בידי הסובייטים ונ הקוריאר של נתיבי האווי007 טיסה הפלת –תכופות מדי 

חיפזון ופחד את מגבירים בשעת מלחמה .  לכךת טובותו הן דוגמא1988 ביולי 3- בםבידי האמריקניניים אהאיר

ואין לראות את ההסכמה .  חלק ניכר מסך האבידותתאש ידידותית תמיד מהוועקב אבידות . האפשרות לטעות

 . עוולב שנעשה לו יאשמה אלא כמאמץ לשמור על ידידותו של מיטב רהכהכ פיצוי תןהישראלית למ

  

ות בא מוים שולישאיםכמה הערות של מחבר ספר זה בנו( "ליברטי"ונסון על 'ר ג"תוכן הקטע של דלהלן כל 

 אבל נמנע A-4יהוקים ימזכיר את הזנקת הסקונסון 'ג, למשל. ונסון' גגריים מרובעים בתוך הטקסט שלובס
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אם כי , שוגרו נגד ליברטי טורפדות 2הוא גם מציין כי .  הוזנקוF-4 ופנטום A-1מלציין כי גם מטוסי סקייריידר 

  .)5למעשה שוגרו 

  

 ויקטורי משופצת דגםה מ אונייההית,  להציב במזרח התיכון NSAביקשהש) TRS(ניית המחקר הטכני וא, "ליברטי"

 משימות 5הספינה כבר ביצעה . 1964-ב) AGTR(שהוסבה לאוניית עזר למחקר טכני , מימי מלחמת העולם השנייה

עם מערכות .  איש172וצוות כולל של איש  125 בן סיגינטצוות ,  קצינים6, האזנה  עמדות20היו בה  .סיור

TRSSCOM ,ןאחת האוניות המצוידות ביותר מבי "ליברטי"היתה , ם לשידורי ציטיקלמ 2-חוף ו-טלפון אוניה-רדיו 

 העלתה על שם, גה מהחוף המערבי של אפריקה לרוטהיהפל "ליברטי"ו, NSAהצי אישר את בקשת . TRSאוניות 

 ביוני יצאה 2-ב. מעגלי הקשר שלהל נוספים תוחוחומרי מיפ, NSA-ים מח אזר3 בותלר,  לשונאים נוספים9סיפונה 

  .לדרכה למזרח הים התיכון

הרפובליקה הערבי  [ם"וף רעח מת מייל לפחו12.5שאר במרחק י ציינה כי עליה לה"ליברטי"פקודת השיט של 

 סופחה אליו "ליברטי"ש, וני קיבל הצי השישיי ב5-כשפרצה המלחמה ב. יל מישראל מי6.5-ו] א מצרים" ז–חדת והמא

.  לא שונו"ליברטי" של תאבל ההוראו, ם"ישראל ורע, סוריה,  מייל מחופי לבנון100שאר לפחות יהוראות לה, זמנית

 קירבו בכתב שתהוראו, מפקד הספינה,  מקגונגלל"סאעדיין החזיק ,  ביוני7יעה לאזור הפעולה שלה בשלהי גכאשר ה

  .את האוניה לחוף

, טים יתערבויוהאפשרות שהסובי,  לישראלים חיפוי אוויריתב ובריטניה מספקו" כי ארה, ביוני6-ת נאצר בוהאשמ

.  מייל מאזור החוף של מזרח הים התיכון200לפחות שמור מרחק  ל, להוצאת פקודות חדשות לצי השישיהוליכו

אה צנמשעדיין ב " האוניה היחידה של צי ארה,"ליברטי"את בחזרה  להסיגולבים ו ראשי המטות המשטלמחרת החלי

שינו שוב ,  יותר אותו יוםוחרמא.  מייל מישראל15-  ום"יל ימי לפחות מרעי מ20 למרחק ,הרחק במזרח הים התיכון

  .שתי המדינותחופי  מייל מ10-ל םעפההמרחק   אתראשי המטות המשולבים

 מרכז תקשורת של הצבא ניתב אותו – "ליברטי"יע לגת המשולבים מעולם לא ההמסר הראשון מראשי המטו

ט מרכז הסיור המשותף של ראשי המטות יכאשר לאחר שעה החל. נוס השקטית תקשורת של הצי באוקינבטעות לתח

 . שנמשכה אל תוך הלילה,דרת כשלי תקשורתיסהתרחשה ,  מייל ימי100 למרחק "ליברטי"המשולבים להסיג את 

, פה- על סמך פקודה בעלרסירובי הצי לשד,  עניינים אחריםציעיכובים שנבעו מלח,  מסריםליתובים שגויים שנ

 7-זאת היתה חזרה על מסר ההתראה לפרל הרבור ב. הצטרפו כולם לעיכוב קבלת המסר עד לאחר התקיפה

  . רבצה אשמה רבהכל הנוגעים בדברעל ו, 1941בדצמבר 

במרחק נמצאה היא אותו אחר צהרים .  ביוני9מטוסים לא מזוהים בשעות הבוקר של  נצפתה בידי כמה "ליברטי"

ליים רא יש"סואד" מטוסי קרב 2שינו  ,מיו זמן מק1400-בערך ב, ואזי, עריש  מייל מצפון לעיר המצרית אל25-כ

דורים בגוף  כ821- כובתקיפה פגע. תותחים ורקטותב לכיוון האוניה והחלו לצלוף בה םנתיבאת מתוצרת צרפת 

 מסר נואש לצי השישי לפני לשדר הצליחה "ליברטי".  אנשי צוות8פצעו את מקגונגל והרגו , לייעההאוניה ובמבנה 

חיפוי ל חמושים A-4י סקייהוק ס מטו4הזניק , קד הצי השישיפמ, ואדמירל מרטין,  של ציוד הרדיומקור הכוחתק ושנ

 היה "ליברטי"זמן הגעה משוער מעל .  חמושיםF-4 מים פנטו4-ו  A-1 רסקייריידמטוסי  4הוזנקו גם : הערה[אווירי 

 ת סירו3-המטוסים לא הגיעו לפני ש, "ליברטי"מייל מ 450מרחק באה צחר שאוניית הדגל שלו נמאמ.]  מקומי1715

- בערך ב] ."ליברטי" אחד פגע ב. טורפדות5לאמיתו של דבר שוגרו : הערה[ טורפדות 2טורפדו ישראליות שיגרו 

 "ליברטי"ד צוות ו בע. מטר בדופן12- איש וקרעו חור ברוחב כ25הרגו , ל"הטורפדות פרצו דרך אזורי המודא. 1430

  .ים מאחת הטרפדותעאש מקלבאיש צוות נוסף נהרג , על פני המיםצפה  לשמור את האוניה נאבק

 "ליברטי"של הצי השישי הגיעו לי ווספינות לי. מקגונגל את אונייתו למלטההשיט סירות הטורפדו הסתלקות לאחר 

 מהחור ום שנפלטי מסווגים וקריפטוגרפיח מהמים חומרי מיפתושלו עקבו אחר האוניה והן. ר התקיפהח שעות לא16

. במדליית הכבודמקגונגל  שזיכה את ,שאר צפהי ביוני לאחר מאבק הרואי לה14-מלטה בלצלעה  "ליברטי". בדופן

יהם עקב י איבדו את חקורבנות אלה. NSAח זר א, ערביתילשונא, אלן בלולל כו,  אנשי צוות34בסך הכל נהרגו 

ב לא היתה צד "במלחמה שבה ארה,  כבר לא יכלה לבצע את עבודתה1967-ת תקשורת צבאית שבכטעויות במער

  .לוחם

וך תהטלפון לצלצל כמעט מייד החל . ושינגטוןו זמן 0915- מרשל קרטר בNSA ראשה הגיעה ליפהידיעה על התק

שר התקשר אליו  ,גורמי האזנהבעוד קרטר מנהל הקצאה מחדש של . ושינגטוןבוה מתפשטת יפהידיעה על התקש
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סגן ראש . בקש פרטים על האוניה ועל ההפלגה כדי שיוכל למסור הצהרה לעיתונותל) 1015-ב(ההגנה מקנמרה 

]NSA [לרבות קרטר הסיט שאלות .  סיפור כיסויניסוחניהל  לואיס טורדלה-NSG) ב בשל.)קבוצת הביטחון של הצי 

קרטר השיב שזה .  הצעה להטביע את האוניהםתף עושיחה ממרכז הסיור המש  NSAראשקיבל ד במשך היום חא

 .הוא צדק.  למים רדודיםןת למצוא דרכו ערימות של מסמכים מסווגים וציוד היו עלול–יהיה הדבר הגרוע ביותר לעשות 

  .מור בהרבהב חת מצו להיעלולמעגן במלטה הצילה מה שהיה ל ספינתו ת של מקגונגל אתי ההרואההשטה

אבל עד מהרה נודע , את זהות התוקפיםב "ארהבאותה שעה עדיין לא ידעה . 0949-ן נודע הדבר בוונס'נדון גליל

ניצב עתה הנשיא . תל אביב כי חיל האוויר הישראלי הודה בטעותב הצבאי חך מסר של משרד הנספולבית הלבן מת

, הצי השישי במרכז הים התיכוןנמצא , סייעה לישראלב "ארהבעקבות טענות ערביות כי . תריובה רגישה בפני דילמ

ל בלבד מחופי יק כמה מיחב במר"ת צי ארהינמצאה אוני,  לגורם כלשהומבלי להודיע, אם כן, הנה. הרחק מהעימות

הוא הורה לוולט רוסטאו לשלוח מסר לקוסיגין . ייטיתונסון הודאג קודם כל מתגובה סוב' ג.באמצע אזור לחימה, ישראל

 שציין כי ככל הנראה ירו הישראליים בטעות על אוניה אמריקנית וכי הצי השישי שולח אוניות ומטוסים ,]מ"שיא ברהנ[

  .העביר את המסר לנאצר קוסיגין השיב כי.) הוא חזר על כך פעמיים. (לבדוק את המצב

לוודא תקשורת בין נקודות " היתה "ליברטי"שציינה כי משימת ,  על התקיפה הפנטגון הודעה פירסםבינתיים

ם יממשלתיות אמריקניות במזרח התיכון ולסייע בהעברת מידע בנוגע לפינוי בני משפחה אמריקניים ואזרחים אמריקני

בל כמו א, זה לא תפס.  בנסיבות דחוקותה רקחNSA-הכיסוי ש זה היה סיפור." אחרים מארצות במזרח התיכון

עד מהרה . שום סיפור כיסוי לא היה תופס במצב זה, 1960-ב] שהופל בידי הסובייטים] [ניהאמריק [U-2-בתקרית ה

רוסיה ", על פי מקור זה." אוניית ריגול" היתה "ליברטי" כי ,שיוחסה לקצין צבא אנונימי, על האמתהעיתונות עלתה 

עלינו להיות מודעים . אנו חייבים. ישראלשל של מצרים וגם לנטר את התקשורת במטרה התקרבנו . עושה אותו דבר

אבל יותר לא הוטל ספק במשימתה האמיתית של , טענה זו הוכחשה בידי מקורות רשמיים." למתרחש תוך דקות

    .)]NSA-ב [ לשונאים עברייםמעט מדי היו  כי,לא היתה לספינה למעשה משימה בעניין ישראל( "ליברטי"

? כפי שטענו פעמים רבות מספור אנשים רבים, פה מכוונת מצד ישראליה זאת תקת ההי?איך קרתה התקרית

?  טעו בזיהוי האוניהםכיצד ייתכן שהישראלי, היתה תאונה אם זאת.) אפילו גנרל קרטר סבר שהיתה מכוונת(

- 5"לאמיתו של דבר האוניה סומנה : הערה" [AGTR-5"סומנה בבירור על גופה ,  הניפה דגל אמריקני"ליברטי"

GTR [."גדול ביותר ההניף מקגונגל את הדגל , וכאשר הופל ביריות הדגל הראשון בידי המטוסים הקרב התוקפים

  . כשביצעו הטרפדות את תקיפתן"ליברטי" דגל ענק זה התנוסס מעל . רגל13 על 7נס חג שגודלו , שנמצא על הסיפון

, סים ישירות לתקיפהיח המתיסיגינטאמנם לא היו כל נתוני . ת כמוטעיהוכחה מכוונת המחשבה שהתקיפה היתה

הוא דיווח על שיחות בין בקר אוויר .  שעסק בתוצאותיה,זמן קצר לאחר התקרית, NSAשל ] מצונזר[היה דוח אבל 

חצור . ה בכיוון מלטהם שעקבו אחר ליברטי כאשר הסתובביושני מסוקים ישראלי] ישראליהבסיס חיל האוויר [בחצור 

תברר אצל האדם הראשון "צוותי המסוקים מוביקש , נעשה מסופק אחר כך ,את האוניה כמצריתבהתחלה  הזיה

אם הם דוברי , אלה שמדברים, אם הם: שים לב ":כמה דקות אחר כך הורה חצור ."שאתה מעלה מאיזה לאומיות הוא

הדבר .... אתה לוקח אותם ללוד, לא מצרים, ברי אנגליתאם הם דו.אתה לוקח אותם לאל עריש , מצרים, ערבית

ולאחר " ?יאבברור דגל אמריקאם זיהית ה: "שתי דקות אחר כך שאל חצור." הראשון שתברר מה הלאומיות שלהם

  ".ותבדוק עוד פעם אם זה באמת דגל אמריקאי) pass –יעף " (פס"מבקשים שתעשה שוב : "דקה

ככל הנראה תקפו אוניה של בעלת . מפקדת חיל הים הישראלי אותה עת ב שאחזהתבהלהניתן רק לשער את ה

- ב"יחסי ארה. 1967-ב" בעלות ברית"ב ואת ישראל כ" ארהתקצת מוגזם לכנות א: רההע. [בריתם הקרובה ביותר

  .] רק מאוחר יותר– מעולם לא ברית רשמית -לידי ידידות קרובה  תפתחוהישראל 

והציע ,  במבוכה באשר ללאומיות האוניהישראלים כי ככל הנראה נמצאו ה,נסוןו'על יסוד דוח זה אמר רוסטאו לג

  .שגרמה לתקיפהישראלי  בתוך הצבא הי כלשהתקלהתה יייתכן שהש

 נתגלתה "ליברטי"כש.  כי אכן היתה טעות בזיהוי,1967 ביולי 21- הישראלית הסיקה בהרשמית ועדת החקירה 

ל אדום הונח עוסימון , בספקהיא לא זוהתה אבל סווגה כעוינת ,  בחודש8בראשונה בידי מטוס סיור ישראלי בבוקר 

האדום סימון הו) ניאמריק(מאוחר יותר בבוקר הזיהוי שונה טנטטיבית לידידותי . מה של חיל היםח המלרהמפה בחד

 הירוק עם במקום להשאיר את הסימון, ומישהו, מיקוםקביעת מה בלי -הישראלי עבר זמןחיל הים אבל ב. בירוקחלף וה

  .הסיר אותו לגמרי מהמפה, סימן שאלה
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והמשמרת החדשה לא ידעה דבר על האוניה ,  זמן ישראל1100- היו ב ]בחיל הים הישראלי[רת מחילופי המש

עריש בסיני דיווחו על הפגזה  שיחידות צבא ישראליות בעיר החוף אל, ידועהיה  .שכבר לא צוינה במפה, האמריקנית

הישראלים החלו לחפש בים אחר .) מאוחר יותר זה התברר כפיצוץ במאגר תחמושת. (דועארטילרית ממקור לא י

 הי האוניה נעכ שלה הראה ם"צוות הספינה שביצעה את הזיהוי טען שהמכ. "ליברטי"ומצאו את , נת אפשריתיה עויאונ

 חיל הים הישראלי והבקרה של, )ם" טעות של המוכ– "ליברטי"מהירות בלתי אפשרית ל( קשר 28-בבכיוון סואץ 

בדרכם הביתה מסיור אוויר מעל תעלת סואץ הוסטו לנקודה ' מיראזמסוג  מטוסי קרב 2. הורתה על תקיפה אווירית

קיבלו ו) טעות נוספת(הטייסים כי האוניה לא מציגה דגל טענו , לאחר יעף מהיר. העוינת] אוניה[ כמשוער הנמצאהבה 

  . לבצע תקיפהפקודה

על גוף  "CPR-5"טוס שידר זה עתה לבקר שלו כי ראה סימון -מטוס מנמיך. 1418-ר ביעו לאזוג התהטרפדו

האוניה , ויהאבל מפקד אחת הסירות טען שכאשר ביקש זי, לנסות זיהוי טוב יותרלטרפדות הבקר הימי אמר . האוניה

ית האספקה המצרית ה לו כאוניתהיא נרא, ונופ על סיהזמינים יעל סמך אמצעי הזיהו. ביקשה שיזהה עצמו תחילה

פגע  הראשון דופאחרי שהטור. הורתה זו שוב לתקוף, ועם מידע זה בידי הבקרה הימית הישראלית, "קוציר-אל"

עמדו לשגר הטרפדות ע לפני שגר, הבקרה הפסיקה מייד את התקיפה". CTR-5"נצפו על גופה הסימונים , באוניה

 לשראלי שטס מעל לאוניה אחרי התקיפה הבחין לבסוף בדג יקמסו. "ליברטי"טורפדות נוספים שהיו מטביעים את 

  .ף את אשר ביצעווחיל הים הישראלי תפס סוף ס, אמריקני

-אבל נחשפו ופורסמו בידי שני עיתונאים ישראליים ב(שממצאיה נשמרו בסוד אותה עת , ועדת החקירה ישראלית

, לא היה ממצא של תקיפה מכוונת. מו לתקיפהחילית שתר-והיריבות הבין, הכשירות-אי, גינתה את הבלבול, )1984

  .מעורבים בתקרית אבל היתה די אשמה לייחס לכל הישראלים שהיו

. ממש בלתי נתפסת"בהצהרה חריפה מאין כמותה כינה משרד החוץ את התקיפה . ונסון נזעם'כמובן שממשל ג

רק אאבל קל". זול מופקר בחיי אדםיש לגנות את התקיפה כפעולה של חוסר אחריות צבאית המשקפת זל, לכל הפחות

קליפורד הסתמך בעיקר על דוחות . הגדיר זאת כטעות בזיהוי, שמונה על ידי הנשיא להגיש חוות דעת סופית, קליפורד

אם כי בתחילה הוא . שהראו כי בנוגע לזיהוי השתררה בקרב הישראלים מבוכה שהיה קשה לזייפה, מודיעין תקשורת

מעשה בוטה של רשלנות "הוא הסיק כי מדובר ב, ם לדעת שהם תוקפים אוניה אמריקניתחשב שהישראלים היו אמורי

  .ולא בפעולה מכוונת..." נפשעת

ידועים לשמצה כאחד תמכו בעלי מוניטין ו עיתונאים. אמצעי התקשורת את ולא הרגיע דברים אלהכמובן ש

 את לשתקכי הישראלים רצו , הי במציאותאחיזה כלש והיה ללא ש, ץ מיתוסוכך צ, "נתוהתקיפה המכו"תיאוריות ב

ות כי ישראל היא שפתחה ל לגםעל מנת למנוע מה, יהםתורואת תקשמהם ר י להסתכדי ים האמריקניהסיגינטשני יחי

 לא עקבה אחר תשדורות ישראליות אוניהה, כמצוין לעיל. (וכנית לפתוח במתקפה על סוריהתד סובמלחמה ולשמור ב

, "ליברטי"סרן על סיפון , אנס. מס מיי'אלה חזר גההאשמות על כל ה. )םהים עבריים כלשנה לשונאוולא היו על סיפ

ה היתה יפם שהתקשוכנעימרבית אנשי הצוות עדיין מ. "'ליברטי'הסתערות על "ו ספרב מןפירסושייפה וקישט אותן 

  . מכוונת

, אין ספק. ן נקודה זאת במיוחדגם קליפורד ציי.  ספק במיקום האוניה אותה עתו כיאותרבים מהעיתונאים הטיל

שהפך כ. המקורית נהגתה לפני שפרצה המלחמה התוכנית. לא נמצאה במקום שבו היתה אמורה להיות "ליברטי"

 .מקגונגלהגיע לא  לםאבל המסר מעול,  מחוץ לאזור"ליברטי"הוחלט לשמר את , המזרח הים התיכון לשדה קרב

  .מה לדחוף אותה מעבר לקצהחהיה די במל; הב היתה קרובה לקריס"מערכת התקשורת של ארה

 רצתה לשפץ את האוניה ולחזור ולהשתמש NSA. רהוא וספינתו היו ראויים ליותו ,אהפלילפעל ,  לעומת זאת,הצוות

 1973- שנה לאחר התקיפה ובתליברטי הוצאה מהשרו.  היתה גבוהה מדי– מיליון דולר 10 מעל –אבל העלות , בה

 מיליון דולר כפיצויים על אובדן 13ממשלה ישראלית נבוכה שילמה . ות קרטיס ביי בבולטימורפורקה לגרוטאות במספנ

  .חיים וציוד

טעויות כאלה נעשות לעתים . כטעות בזיהוי ביזארית או אפילו יוצאת דופן במיוחד" ליברטי"אין לראות את תקיפת 

 של נתיבי האוויר IR 655סובייטים והפלת טיסה  של נתיבי האוויר הקוריאניים בידי ה007 הפלת טיסה –תכופות מדי 

בשעת מלחמה מגבירים חיפזון ופחד את .  הן דוגמאות טובות לכך1988 ביולי 3-האיראניים בידי האמריקנים ב

ואין לראות את ההסכמה . אבידות עקב אש ידידותית תמיד מהוות חלק ניכר מסך האבידות. האפשרות לטעות

  .  באשמה אלא כמאמץ לשמור על ידידותו של מיטיב שנעשה לו עוולהישראלית למתן פיצוי כהכרה
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 נתמכת בידי "אשמהכרה בואין לראות את ההסכמה הישראלית למתן פיצוי כה"כי , ונסון'ג. הערתו של דר

ו שהטעות ח ונבעתו ממה שקרה ותחילה הניוהזדעזעהישראליים , כאשר ארעה התקרית. העובדות במלואה

ב " ארהבידיוישראל נעשו בידי  ת מרובותיוברר כי טעוהת, ע עובדות נוספותוודעם הי. אלהיתה כולה מצד ישר

  .אסוןל התגברה והביאהש" סערה מושלמת "–

ריים לפצועים ולמשפחות אבתוך שנה השתדלו הישראלים לכפר על שעשו על ידי תשלום פיצויים הומניט

אלה עבור סבל נחשבים כתשלומים , הלאומיותמערכות החוק ולמרבית מי אובהתאם לחוק הבינל. נופליםה

מרבית לפי גם הבינלאומי ועל פי החוק , אבל. אחריותנטילת ריות ולא הודאה באשמה או אמחוות הומניט

מסיבה זו סירבה ישראל לשלם על . רכוש נחשב הודאה באשמה או במחדל תשלום על נזקי, ייםמהחוקים המקו

 יישראלפיצויים תשלום  כי, 1980 בדצמבר 17-פי מסרים דיפלומטיים ב בחילו,נזק לאוניה עד שהוסכם לבסוףה

שאלת לו של ממשלת ישראל ת החוקיהדמעפגוע בבלי ל "עשהייליברטי . אס.אס.נזק ליוהב עבור "לארה

  5."מצערהאחריות לאירוע ה
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ממשלת ישראל מתכבדת להציע כיישוב מלא , רלאירוע המצע] הדגשת המחבר [ממשלת ישראל ולשאלת האחריות

 תשלומים שנתיים 3- מיליון דולר ב6שישראל תשלם לממשלת ארצות הברית סך , וסופי של התביעה האמריקנית

  .1981 בינואר 15-החל ב,  מיליון דולר כל אחד2שווים של 

  .ית ביותרשגריר ישראל מנצל הזדמנות זאת לחדש לשר החוץ את הבטחותיו להתייחסות הרצינ

וכי מזכרך ותשובתי לו , כי ממשלת ארצות הברית מסכימה להצעתך ליישוב התביעה, אני מתכבד להודיע לך

ודשות של התייחסותי הגבוהה את ההבטחות המח, כבודו, קבל. מהווים את ההסכם של שתי ממשלותינו בעניין זה

  .ביותר

  .בשם שר החוץ
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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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1

 יוני Z072230") ליברטי"עותק לידיעה ל(ב באירופה "מראשי המטות המשולבים אל מפקד כוחות ארה" שמור"מסר   

67.  
2

  Trevor Armbrister, A Matter of Accountability: The True Story of the “Pueblo” Affair (New York: 

Coward-McCann, 1970).  
3

 EC-121מנועי שהחליף את -ל טורבופרופ ארבע"מטוס מודא, E3-EP ממשיכה להפעיל את מטוס ארצות הברית  

 טוענת שאיסוף המודיעין שלו הוא בזמן אמיתי ועולה על שיטות האיסוף E3-EP-קהילת ה. 1971של הצי בסביבות 

חות יתריע על מטוסים שלכל הפ, אוויר-ם חיפוש"למטוס יכולת לקיים תקשורת בזמן אמיתי ולשאת מכ. בלוויינים

מה שלא מאפשר לו לברוח ממטוסי ,  קשר400- מהירותו המרבית מתחת ל. אוויר-הוא פגיע לטילי קרקע. מתקרבים

 של הצי ומטוס קרב E3-EP ARIES 2כפי שמעידה ההתנגשות האווירות בין מטוס , קרב או אפילו לסטות מנתיבם

. נהרג, וונג ויי, אך הטייס הסיני, רד כל הצוות האמריקניבאותה תקרית ש. 2001 באפריל 1-  בF-8סיני מדגם 

 והסינים ידעו את היקף החשיפה של ציוד אלקטרוני מתוחכם בעל סיווג NSA, רק הצוות. המטוס נחת באי היינן בסין

  .היה דומה לציוד ההאזנה המסווג שבו השתמשה ליברטי, כמשוער, שחלקו , גבוה
4

במים בינלאומיים ליד קמבודיה על ידי סירות תותחים " מיאגז"הסוחר האמריקנית  נתפסה אוניית 1975 במאי 12-ב  

הכישלון יוחס לחוסר מודיעין מדויק .  נפצעו50- נחתים אמריקניים ו41נהרגו , במבצע הצלה כושל. 'של החמר רוז

 John F. Guilmartin Jr., A Very Short War: The “Mayaguez” and the Battle of: ראו. ולתקשורת לקויה

Koh Tang (College Station: Texas A&M Press, 1995).  
5

ג אבל משימות אלה ככל הנראה היו יכולות "או ת) ם"תב(משימות אחרות בתחומי תדר בינוני " ליברטי"שהיו ל, ייתכן  

ה בתחום תדרי שמשימתה העיקרית הית, מחבר ספר זה עדיין משוכנע. או אפילו יוון, להתבצע מקפריסין או טורקיה

  .ג"תא/ם"תג
6

  . UN Security Council Official Records, Twenty-second Year, 1348th Meeting: 6 June 1967, New 

York, 2..  
7

) ראו דוח רוס(אבל ידוע .  הגישה את הבקשה הראשונית לא ידועותNSA-הסיבות הרשמיות הספציפיות לכך ש  

ליד חופי סיני הציב אותה בניגוד מובהק " ליברטי" הפעולה המתוכנן של שראשי המטות המשולבים הבינו שאזור

  .להצהרות הפומביות של פקידי ממשל ארצות הברית בנוגע למיקום אוניות אמריקניות ביחס למלחמה
8

המתייחס ,  משר החוץ של ארצות הברית אל שגריר ישראל אפרים עברון1980 בדצמבר 17- מזכר דיפלומטי מ  

  .1980 בדצמבר 15- מAO/315למזכר 
9

לא התפרסם שום איזכור לכך שמשימת האוניה היתה קשורה " ליברטי" השנים הראשונות אחרי תקרית 15במשך   

" פנטהואז"רעיון זה הועלה בראשונה על ידי אנתוני פירסון במאמריו ב. באופן כלשהו עם הכור הגרעיני בדימונה

 ,Conspiracy of Silence: The Attack on the USS “Liberty” (London: Quartet Books, 1978)ובספרו 

 Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle בספרו 1980-וילבור קריין אבלנד חזר על סיפור זה ב. 148

East (New York: W. W. Norton, 1980) . ליברטי" פורסמו סיפורים שונים על משימת 1980מעת לעת מאז" 

אין בנמצא עובדות כלשהן התומכות . מונה על מנת לצפות בשיגור גרעיני ישראלי כלשהו ולדווח עליוכמעקב אחר די

  .בסיפורים אלה
10

  Dale Andrade, “The Controversy Continues,” Retired Officer, June 1999, 59 .לאמיתו של דבר ,

 סובייטית של חיל האוויר המצרי פעלו באחרונה נחשף שחלק ממשימת האוניה היה לגלות האם המפציצים מתוצרת

  .תחת בקרה סובייטית והוטסו על ידי טייסים סובייטיים
11

  .2003 ביוני 29- הוד נפטר ב. בתל אביב1990 בינואר 11-ראיון של מחבר ספר זה עם אלוף מרדכי הוד ב  
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  קסטל. מאת ארנסט סי) למהדורה הראשונה(אחרית דבר 
  
  
כמעט  ובאותה שעה,  שנה בדיוק25, ן לתל אביבושמצפהוז תעופה דב ה משדה סא מטוי המר1992 ביוני 8- ב

וקף תפקידי כנספח ימי בשגרירות תישראל בלרשותי ה דראתי במסוק סופר פרלון שהעמימהמאותה דקה ב

  . ב בתל אביב"ארה

  . 1967- בהתקרית היתה לזכר 1992- הטיסה ב ."ליברטי". אס.אס.ייע ליוס לנסות לה הית1967-במשימתי 

-לנקודה שבה טס הסופר, שהטיס את המטוס, יי קריסטול'השופט ג ,מחבר ספר זהכיוון , לאחר ההמראה

יס יט, קסטליני 'ר ג" גם אשתי דנמצאווס הקטן ט במ.יים של אותו יוםר בשלהי אחר הצה"ליברטי"פרלון מעל 

. עקיבא, ובנו הצעיר של גרוסמןן דני גרוסמן "רס) י לשעברנוטייס חיל האוויר האמריק(חיל האוויר הישראלי 

המטוס .  שנה קודם לכן25" ליברטי"נקודה המדויקת שבה צפיתי ב הלא GPSרת מערכת ז בעניווטקריסטול 

בדו את יהאמריקנים שא 34פורנים ורודים לזכר י צ34 והשופט קריסטול השליך לים למקום/חג סביב לנקודה

שנה  25כבידה גרמו לפרחים ליפול פחות או יותר במעגל סביב מיקום האוניה הנתיב הטיסה וחוקי . חייהם

  .קודם לכן

האירוע . ן גרוסמן אמר קדיש"רס. ב"דקלמנו את מזמור צי ארה. יריהםקנשאתי ברכה לנשמות ההרוגים ולי

 שמתו באסון היה זה מחווה קטן לימאים האמיצים. ס הקטן פנה מהאתר ושב לתל אביבהמטו. עותעד דמגש יר

כל אותו זמן .  שנה40 זהמאחורינו הצער נמצא -האירוע רווי. ארצם וישראלאסון , אסון יקיריהם,  אסונם–

ה השעה הגיע. "ליברטי"מדויק ומאוזן של תקרית , הוא דיווח מלא, בפעם הראשונה. ספר זה לפרסום יהמתנת

  .להפוך דף אחרון זה ולסגור את הספר

  

  קסטל. ארנסט סי

  ב"צי ארה, )'דימ(אלוף משנה 

  תל אביב, ב"נספח ימי של ארה

  1967 נובמבר – 1965נובמבר 

  

  

  

  .במלחמת קוריאה, 1952- קסטל עוטר בכוכב הכסף בם"אל
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  לזכרם

  

 Lieutenant Commander Philip McCutcheon Armstrong   

 Lieutenant James Cecil Pierce 

 Lieutenant Stephen Spencer Toth 

 Chief Petty Officer Raymond E. Linn 

 Chief Petty Officer Melvin D. Smith 

 Petty Officer William B. Allenbaugh 

 Petty Officer Francis Brown 

 Petty Officer Ronnie J. Campbell 

 Petty Officer Jerry L. Converse 

 Petty Officer Robert B. Eisenberg 

 Petty Officer Jerry L. Goss 

 Petty Officer Curtis A. Graves 

 Petty Officer Warren E. Hersey 

 Petty Officer Alan Higgins 

 Petty Officer Richard W. Keene 

 Petty Officer James M. Lupton  

 Petty Officer Duane R. Marggraf 

 Petty Officer Anthony P. Mendle 

 Petty Officer John C. Smith, Jr. 

 Petty Officer John C. Spicher 

 Petty Officer Alexander N. Thompson 

 Petty Officer Thomas R. Thornton 

 Petty Officer Phillipe C. Tiedtke 

 Petty Officer Frederick J. Walton 

 Seaman First Class Gary R. Blanchard 

 Seaman First Class Lawrence P. Hayden 

 Seaman First Class Carl L. Hoar 

 Seaman First Class James L. Lenau 

 Seaman First Class David W. Marlborough 

 Seaman First Class Carl C. Nygren 

 Seaman First Class David Skolak 

 Sergeant Jack L. Raper 

 Corporal Edward E. Rehmeyer 

 National Security Agency civilian Allen M. Blue 

  )באדיבות עמותת חיל הים(לוח זיכרון במוזיאון חיל הים 



  
  

  "ליברטי" דוחות רשמיים של פרשת – 1נספח 
  
  

  דוחות אמריקניים
  

  

  1967 ביוני 18, ב"ועדת החקירה של צי ארה

 ביוני היתה למעשה מקרה של טעות 8- העדויות הזמינות מצביעות על כך שהתקיפה על ליברטי ב :מסקנה

  .בזיהוי

  

  1967 ביוני CIA ,13דוח 

   ".יפה הישראלית לא נעשתה במזיד כלפי ארצות הברית והיתה טעותהתק, גם כיום, למיטב שיפוטנו": מסקנה

  

  1967 ביוני 20-9, )דוח ר�ס(ראשי המטות המשולבים 

 ואינו מכיל  ערך את כל תעבורת המסריםהדוח. גנרל רוס לא עסק במימצאים על התקיפות עצמן: מסקנה

  .ראיות כלשהו שהתקיפה לא נעשתה בטעות

  

  1967 ביולי 18, דוח קליפורד

 ]שידועה כ[המידע הזמין לא משקף שהפיקוד העליון הישראלי ביצע התקפה יזומה על אוניה : מסקנה

  . אמריקנית

  

  1967 ביולי 26,  ביולי14,  ביוני12,  חוץט ליחסיאועדת הסנ

  ".התקיפה לא היתה מכוונת": מסקנה

  

  1968 בפברואר 1, כוחות המזויניםהסנאט לועדת 

  .ד שאינו בשטח לדעת מה קרהקשה מאוד למפק: מסקנה

  

   1967אפריל ומאי , הקצבות לבית הנבחריםועדת 

וניהול , היכולות המבצעיות וההפעלה של מערכת התקשורת של משרד ההגנה פשוט אומללות": מסקנה

  ".המערכת טעון שיפוץ כולל

  

  1971 במאי 10, ניםיכוחות המזובית הנבחרים לחקירת ועדת 

  ]12לא בפרק  [".הביניים בכל הקשור לתיקשורת שגרתית עם האוניות הפרושות שלוהצי נותר בימי ": מסקנה

  

  1981/1979, למודיעין טאועדה מיוחדת של הסנ

  ]12לא בפרק . [אין ממש בטענות על תקיפה מכוונת: מסקנה

  

  1981, הסוכנות לביטחון לאומי

  ." שיקולים מוטעים וטעויות מבישות"ליברטי זוהתה בטעות כאוניה מצרית כתוצאה של : מסקנה

  

  1991/1992כוחות המזוינים בית הנבחרים לועדת 

  .אין אישור כלשהו לתיאוריה של תקיפה מכוונת: מסקנה
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המשבר : "19 כרך ",1968-1964יחסי החוץ של ארצות הברית ", 2004, ב"משרד החוץ של ארה

  ".1967ישראלי ומלחמת -הערבי

שהיחידות "  ספקאין כמעט"כי , ו סוכנות הביון המרכזית והסוכנות לביטחון לאומיהסיק, אחרי חקירה נרחבת

וכי זיהו בטעות את ." מהלכהאו בהתקיפה ב לפני "כשלו בזיהוי ליברטי כאוניה של ארה"הישראליות התוקפות 

  .האוניה כמצרית

  

  

  

  

  דוחות ישראליים
  

  

  1967 ביוני 16, ועדת החקירה של רם רון

  ."אלא מתוך טעות בתום לב, לא נעשתה מתוך זדון או רשלנות פושעת" על הספינה ההתקפה: מסקנה

  

  1967 ביולי 21, ל ישעיהו ירושלמי" של השופט החוקר סאקדמיתיחקירה מ

  " .דין מישהו למסירתו שללכאורה המצדיקות הוכחות אין כמות מספקת של ": מסקנה

  

  1982, ל"וח מחלקת ההיסטוריה של צהיוד

  ."לב-שנגרמה בתום, הביון האמריקנית נבעה מתוך טעות-באוניית פגיעהה": מסקנה

  

  2002, דוח חיל האוויר הישראלי

 24- שהתקיים בלשכת מפקד חיל האוויר ב"דיון שהינו חשיפת , יש רק פריט מידע חדש אחד בדוח: מסקנה

זרועיים -פעולה הביןן נוהלי שיתוף הועדכובמהלכו הוחלט על , שבו נכח גם מפקד חיל הים, 1968ביוני 

 31-  ו27, 3, 2דפים . במטרה למנוע הישנות האסון" ,בחוברת שתופץ בשתי הזרועות, ופרסומם בגרסה אחידה

  . צונזרו

  



  
  

 ושל קלטות שמע של חיל האוויר הישראלי: 2נספח 
  )NSA( הסוכנות לביטחון לאומי

  
  

  קלטות חיל האוויר הישראלי
  

אלה .  מקבילות או חופפות ביחס לאירועים שדווחו על ידי גורמים שוניםNSAקלטות חיל האוויר הישראלי וקלטות 

 דקות 44 – 1512-בראשונה דגל אמריקני בהונחה כמצרית עד שנצפה ) או האוניה(שהמטרה , ואלה מאשרות

  . לאחר שהתקיפה הסתיימה

במשך מלחמת ששת הימים ביצעה מפקדת חיל האוויר בקריה בתל אביב כדרך שיגרה הקלטות שמע של 

כולל של בקר האוויר הראשי , היא גם הקליטה שיחות טלפון. ג"תקשורות רדיו של טייסי חיל האוויר בתדרי תא

בחפץ חיים , )501א "יב(ט חיל האוויר בקריה עם בקרים ביחידת הבקרה האזורית מרכז " במשלל שמואל כסלו"סא

אחרי מלחמת ששת הימים נהפכה ליחידת הבקרה (ביחידת הבקרה הדרומית  ,)4כנף (ליד בסיס חיל האוויר חצור 

 )503א "יב(צפונית הוביחידת הבקרה האזורית  ,על הר אריכא ליד מצפה רמון, )509א "יב, האזורית הדרומית

שילב אותן מחבר ספר זה לתמליל רציף , על מנת לספק רציפות והבנה של שתי ההקלטות. בחיפה בסטלה מאריס

  .הושמטו חלקים של הקלטות הנוגעים לנושאים שאינם קשורים. אחד והוסיף הערות הבהרה בסוגריים מרובעים

ניתן . בקולה של ראומה אלדר, דובר הטלפונימהשעון ה, בהקלטות חיל האוויר מצוין ברקע זמן ההקלטה

, ניתן אות זמן אחת לדקה, NSA בהקלטות .ורצף זה מדויק עד לשנייה, את הקלטות לכרונוגרף, אם כן, להשוות

 מקומות הבכמ). ב פונטי-  בא".פ.מ"(, "מייק פפא"המזוהה בראשי התיבות כ, ככל הנראה בקולו של מייק פרוסטינק

ואי לכך לא בכל מקום בתמליל יש התאמה מלאה בין שיחות הטלפון , מן אינו של דקה אחתהמרווח בין אותות הז

  .רים"והסט, הבקרה, של הבקרים ובין השיחות ברדיו בין טייסי המסוקים

אז האזין לקלטות , 1990 ביוני 19-18- מחבר ספר זה השיג בראשונה גישה לתמלילי חיל האוויר ולתרגומיהם ב

וכן שישה מבקרי , אחד ישראלי יליד הארץ והאחר אמריקני בקי היטב בעברית, ברי עבריתאלה ביחד עם שני דו

- ב" תמז" הבריטיטלוויזיה ההתמלילים והתרגומים שוחררו קודם לכן על ידי חיל האוויר לערוץ . האוויר המקוריים

1987.  

, )1342- שהחלו ב( איפשר חיל האוויר גישה להקלטות שיחות הטלפון של בקרי האוויר 2001בספטמבר 

במפגש נוסף בעניין . וכן תמליל של שיחות הטלפון בין הבקרים, )1329-החל ב(ערוץ התקיפה בתשדורות הטייסים 

שנים מהם ישראלים , השתתף מחבר ספר זה ביחד עם שלושה דוברי עברית, 2001 בספטמבר 7-ההאזנות ב

  .כל ההדגשות הן של מחבר ספר זה. ילידי הארץ ואחד אמריקני

  

  

  )NSA(ב "קלטות הסוכנות לביטחון לאומי של ארה
   

שנשא ציוד תקשורת וטכנאים , ב" של צי ארהM121-ECמטוס המעקב האלקטרוני מדגם ,  לעיל16כמפורט בפרק 

  . 1528- ועד ל1429- האזין לתשדורות רדיו של חיל האוויר הישראלי והקליטן מ, NSAשל 
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-03 תיק , כתוצאה של תביעה על פי התקנה לחופש המידע, 2003  ביולי2-  ותרגומן שוחררו בNSAהקלטות 

20123-CIV-HUCK ,יי קריסטול נ'ג.איי .NSA ,בית המשפט המחוזי במחוז הדרומי של פלורידה.   

  :NSA של את ההקלטות ואת תמלילי תרגומיהן לאנגלית ניתן לשמוע ולקרוא באתר

shtml.recordings/liberty-uss/documents-declassified/features-news/gov.nsa.www: //https  

  .כל ההדגשות להלן הן של המחבר. NSA-מחבר ספר זה קיבל את ההקלטות ותרגומיהן מ

- ביטחון לאומי לבית הלבן בלסוכנות הנשלח על ידי מנהל שסר מתמליל התרגום לאנגלית של ההקלטה נכלל ב

,  המסר מובא להלן.)40039תיק  (על פי התקנה לחופש המידע NSA מסר זה שוחרר על ידי .1967 ביוני 22

 :לאחר הערות המחבר והמתרגם

  

  1011, 67 ביוני 22

  NSAמנהל : מאת

  פאפא אלפא /אוסקר: אל

  הבית הלבן

  

  יןסב] מילת קוד[סודי 

  

  2149. מס" קריון" ברבו ] מילות קוד[ דוח כוננות מודיעין אותות

  1967 ביוני 8, "ליברטי". אס.אס.בעקבות תקיפה ישראלית על יו

  

  כללי. 1

 בין 1967 ביוני 8- ג גלויות שיורטו ב"תא/ם"הפעילות להלן מבוססת על תשדורות קול ישראליות תג

רק הזמן שלאחר התקיפה של מטוסי סילון וסירות טורפדו פעילות זאת עוסקת אך ורק בפ. 1528- ו1429

. אין כל השלכות מודיעין תקשורת של התקיפה עצמה). GTR 5 ("ליברטי". אס.אס.ישראליות על יו

  .]הדגשת המחבר[

  

  תמצית. 2

לאזור התקרית לחפש ] 501א "יב[ על ידי חצור -“ 815“- ו“ 810 ”- נשלחו שני מסוקים ישראליים 1430- ב

הבהיר בקר האוויר בחצור את זהות האוניה לשני , 1434-בערך ב. מזוהה-לא" אוניית מלחמה"לים של ניצו

 אמר חצור למסוקים כי זאת אונית 1439- ב. המסוקים הישראליים בכך שמסר להם שהיא זוהתה כמצרית

  .משא מצרית

, )E 34-54 N 31-08(עריש  לקחת ניצולים אפשריים דוברי מצרית לאל“ 815” חצור אמר למסוק 1507- ב

  ).E 34-54 N 31-58(אבל אם הם דוברי אנגלית לקחת אותם ללוד 

. שראה דגל אמריקני על האוניה, עדכן כנראה את חצור בתדר אחר“ 815” המסוק הישראלי 1512- ב

  ."האם זה באמת דגל אמריקני"חצור אזי ביקש מהמסוק לבצע יעף נוסף לבדוק 

 ם"ג בעוד שהמסוקים והבקר האווירי בחצור השתמשו בתג"רים התקשרו ביניהם בתא"המסוקים והסט

כי האוניה לא נמצאת , "“פגודה”"ר בעל אות הקריאה "את הסט“ 815” עדכן מסוק 1510- ב. במשך כל הזמן

נה ר ע"הסט.  ושאל אם יש לזה משמעות.G.T.R-5אותו מסוק דיווח אז שעל האוניה כתוב . בסכנה

  .בשלילה

בעוד ששלוש סירות הטורפדו הישראליות , "הגדולה ""ליברטי". אס.אס.מכונה יו , כל היירוט הזהךבמש

הבקר האווירי בבסיס אוויר חצור . "815"- ו"810"המסוקים השתמשו באותות הקריאה ". הקטנות"מכונות 
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אות הקריאה ; כך במקור ["Thorn"ם השתמשו באותות הקריאה "הסטרי; "טריבון"השתמש באות הקריאה 

יתכן , לא מזוהה"] תכשיט"כנראה [" Jewel" אות הקריאה "].משבר[" "Crisis"- ו,"פגודה", "]חדק"היה 

   .שזאת חיפה

   

  פרטים. 3

ראו  ,NSA של באתרניתן לקרוא אותו . בחלק זה של המסר מובא התמליל באנגלית של ההקלטות[

  ].בתמליל של חיל האוויר הישראלי , ורכאמ, התמליל בעברית משולב. בקישור לעיל

, 67-23R/   5JL/2 ,Z08205 במסמך שלו USA-556פעילות זו דווחה בגרסה מקוצרת על ידי : הערה

  .ובמסמכים בהמשך

  

  

  הערות המחבר
  

כי חלק מהטקסטים המתארים מי שידר ומי קלט ,  מראהNSAבחינה מדוקדקת של תמלילי תרגומי קלטות 

  .וכי נפלו שגיאות בתרגום, רח שגוי או יוחסו באורח שגויתשדורת תומללו באו

  :כמה דוגמאות של טעויות

יחידת הבקרה שמסוק בתנועה ישאל את שאין זה סביר  ,ברור ."?ם שלךמקו: ""טריבון "לא "810"-מ: 1438- ב

  .אלא שהבקרה תשאל את המסוק שאלה זאת, בחפץ חיים היכן מיקומה

מעל   רגל1,000בגובה יחידת הבקרה נמצאת קשה להאמין ש". 1ובה ג, אשדוד" היא :התשובה, ואמנם

  .אשדוד

  .It’s noteworthy that it (1 word garbled)""תורגם " כדאי שיהיה ממסר": "810"-מ: 1450- ב

  :תורגם" מבין האוניה לא מסוכנת": "פגודה"אל " 815"-מ: 1510- ב

Pagoda to 815: “I understand that the ship is not in danger”. 

רגום או ת טעויות בותרק משקפ תשדורות הקוליות אלאה של יירוטי םטעויות אלה לא גורעות מאומה מערכ

  .בת התמליליבכת

  

  

  הדמויות הראשיות בקלטות
  

  בקרי אוויר

  .אות קריאה של בקרי האוויר": מולד"

  .501א "ביבאות קריאה של בקרי האוויר ": טריבון"

  .תל אביב, ט חיל האוויר בקריה"ראש ענף שליטה ובקרה במשל, סלושמואל כל "סא: כסלו

  . ט חיל האוויר" סגן בקר אוויר ראשי במשל,ניר- ברגיורא : גיורא

  .501א " בקר אוויר ראשי ביב,עמית )רוברט(ן ראובן "רס :רוברט

  .501א "סגן בקר אוויר ראשי ביב, סרן שמעון לסר: שמעון
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  .וויר ראשי ביחידת הבקרה הדרומית בקר א,זהבימנחם ן "רס: מנחם

  . סגן בקר אוויר ראשי ביחידת הבקרה הדרומית,זיויגאל : יגאל

  .501א "בקצין בקרה בי, סרן לזר קרני: לזר

  

  מטוסים

 שביצעו את יעף התקיפה C3'  מיראז2מבנה של ": כורסה"

  .הראשון

שביצעו את יעף ) ד"סמב( סופר מיסטר 2מבנה של ": רויאל"

  .שניהתקיפה ה

  .ג" ק250כ " חמושים בפצצות שC3'  מיראז4מבנה של ": מנורה"

  .ג" ק250כ " מיסטרים חמושים בפצצות ש2מבנה של :" ניקסון"

  . אחדC3' מיראז": חלון"

: אות קריאה כללי ("2עופות ", "1עופות  ":מסוקי סופר פרלון

   ."815", "810", ")עופות"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כלי שיט

שהיה על , ן משה אורן" בפיקוד רס206-ט-  ו204-ט, 203- רים ט"הכוללת את הסט, 914רים " סטפלגת": פגודה"

  .204-סיפון ט

  .ג פעיל"ר היחיד עם רדיו תא"הסט, 203- ט": מגדל"

  ). הקצאת אותות הקריאה בין שניהם לא ברורה (206- וט204- ט - האחרים  יםר"סט שני ה":משבר", "חדק"

  

  .יניכל הזמנים הם לפי שעון ס

  

  

  הערות מתרגם ספר זה
  

 תרגום לעברית של התרגום ;התמליל המובא כאן הוא שילוב של התמליל המקורי בכתב יד שבוצע בחיל האוויר

  .NSA של חיל האוויר ושל תימלול בידי המתרגם של הקלטות המקוריותו; שבספר לאנגלית של תמליל

  )באדיבות רענן וייס(     סופר פרלון 

  )באדיבות רענן וייס(ד "וסמב) למעלה (C3' מיראז
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; בכחול שליטה/ תקיפה14בערוץ   והבקריםייסי הקרבשיחות ט; שיחות הטלפון של הבקרים מובאות בגופן רגיל

 . בסגול186רים על ערוץ " עם הסטטייסיםושיחות ה; בירוקבינם לבין עצמם ועם הבקרה שיחות טייסי המסוקים 

  .מלים לא ברורות מסומנות בקו תחתון מקווקו

נשמע "משמעו , "חמש "או בקיצור, "חמש- חמש"הביטוי , 1967- שהיה נהוג ב) ר"נדב(בנוהל הדיבור ברדיו 

  ".היטב

  . רגל500הוא " 5פסיק "; " רגל1,000גובה "הוא " 1גובה ", כך. טייסים מתייחסים לגובה באלפי רגל

מאחר שהצד השני לא היה בטווח קליטה של הגורם , נשמע רק צד אחד של השיחה, בכמה מקומות בהקלטה

  . המקליט
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; שליטה בכחול/ תקיפה14שיחות טייסי הקרב והבקרים בערוץ ; שיחות הטלפון של הבקרים מובאות בגופן רגיל

 186רים על ערוץ "ושיחות הטייסים עם הסט; שיחות טייסי המסוקים בינם לבין עצמם ועם הבקרה בירוק

  .בקו תחתון מקווקוסומנות ממלים לא ברורות . בסגול

 

1343   

ם הרים של"והסט, עריש  מייל בים משהו דופק על אל2מד ועריש ע חיל הים קיבל הודעה שמול אל: כנראה לזר

  .מהמתקרבים לש

 אמר לא רואה שום ,הוא יצא החוצה להסתכל. דיברתי איתו, עריש לקחתי הליקופטרים מאל, שמעתי: גיורא

  .דבר

שדה התעופה של אל עריש נמצא כמה [ .מהאבל לא עם העיר ש, יש קשר עם השדהלנו  , רוברט:כנראה לזר

  .]באותה שעה הוא כבר היה בידיים ישראליות. קילומטרים מדרום לעיר

  .יגאל: כסלו

  .שומע: יגאל

    .יסתכל" חלון"ש: כסלו

   .קרובעבר שם  "ןחלו": יגאל

  . עזוב אותו.ברור: כסלו

  .הוא חג באותו מקום. שםשירביץ מבט , רוברט: שמעון

  

1344  

  ?שמעון, ]ם"במכ [אתה רואה אותו: כסלו

  ?20דווחת לו גובה ? יגאל, 4אתה רואה נתיב . הוא חג באותו מקום. בטח ,כן: שמעון

  ? ]קואורדינאטות במפה[ 3910 "טיח"ב  שם שמתכנס)מילה משובשת(יש לכם  :ברורלא 

  .רגע, 3910 "טיח" :לא ברור

 

1346   

   .נסיקהלאנחנו עוברים  :"כורסה"

  ]. למטרהכיווןקיבל זה עתה " כורסה ["לכיוון צפון, חיובי :"כורסה"

 

1347  

  . במכלים]ליטרים [3,000, דלק בסדר :"כורסה"

  

1350  

  ?עכשיו" מנורה"איפה , רוברט: יגאל

 . לדפוק,ת מלחמהיינואם זו א.  לשם"כורסה"קח את . 26-]נקודה[ה בונייש לך א, יגאל. "מנורה"עזוב את : כסלו
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ובדרבונו של אלוף הוד , התבקש חיל האוויר על ידי חיל הים לסייע במרדף אחר האוניה, בשלב זה[

י בסטלה "ראש מחלקת ים במצפ, ם איזי רהב"מאלחיל האוויר קיבל , ל פנחס פנחסי"באמצעות סא

על ידי , אם כן, רה אושמותניתתקיפה . " אוניית מלחמהאתאם ז"לתקוף את האוניה אישור , מאריס

  .]יזהה את האוניה כאוניית מלחמה" כורסה"בתנאי ש, 1350-כסלו ב

  .ברור: יגאל

  

1351 

  ?מה הטווח לאוניה": כורסה"

  .שבעה סיבובים": כורסה"

והן מאזינות על " פגודה"חיל הים אומר פה שהספינות שלנו בסביבה קוראים להן נציג . כסלו,  רגע אחד:אריה

שחיל הים , דומה. דקה אחר כך מתריע חיל הים על הימצאות כל שיט שלו באזור [.186] ג"ערוץ תא[

שזוהתה , מוטרד מאפשרות של תקיפת ספינותיו על ידי המטוסים יותר מאשר מזיהוי נוסף של המטרה

- ב ב"של צי ארה )ROE(הוראות הפתיחה באש . כאויב בהתאם להוראות הפתיחה באש של החיל

  .]לאלה של חיל הים היו דומות למדי  1967

 ,הם רוצים לדעת. רים שלנו"סט] 3היו ; כך במקור[ 2יש . ]לתקוף [אפשר לזרוק, ת מלחמהיניואם זאת א: כסלו

 יש לך את ,רוברט. 186ם או שצריך להתקשר איתם על תלראות או] הטייסים[ או שצריכים מצד צפון

 ].יר רמת דוד כבר המריא מבסיס חיל האוו"רויאל"כסלו יודע ש [?"רויאל"

  .יש...  כבר בודק?"רויאל" את :רוברט

  

1352  

  .15זה נתיב , "והוח"ב 1510-הוא עכשיו ב: שמעון

כסלו ממקם את . [כנס גםיהוא יוכל לה,  יזהה"כורסה"ככה שאם ,  לאורך החוף"רויאל"קח את , רוברט: כסלו

  ".]כורסה"להתכונן לתקוף אחרי " רויאל"

  .בסדר: רוברט

  ].מעלות [040": כורסה"

  .חמש": כורסה"

איך קוראים ]. ירוק ואדום,  בשני מכשירי קשרשני ערוצי רדיו[ ירוק 9- אדום ו19אני אשאר על , רות": כורסה"

  .3- ירוק ו9" כורסה"? "פגודה"? רים"לסט

  

1353  

  ?"כורסה"כמה דלק ל, מנחם: כסלו

  .]ליטרים [3,000  איזהלפני דקה היו לו.  יש לו הרבה, או:מנחם

  .נקודה לכוון אותי לךימשת, "כורסה", "מולד": "כורסה"

  ,"כורסה", "מולד": "כורסה"

  ?רואה אותםכרגע ה תא..... . "]מולד"חוזר על הוראות  [ מייל20, °045: "כורסה"

  .חיובי": כורסה"

  .רות": כורסה"

  .זה נראה לי יותר רחוק בעין,  חיובי:"כורסה"

 הנושא לא נבדק ,ללא מידע מבוסס. איש מידע על מיקום אמריקניםלא היה ל[ ?אמריקאים?  מה זה:לזר

ל ישעיהו ירושלמי " סא בפני השופט החוקר1967 ביולי 4- זומן סרן לזר קרני ב, בעקבות האסון. הלאה

 הסרת הסיווג של על 2001 באוקטובר 1- בנמסרמחבר ספר זה ל. והעיד בחקירה הישראלית השנייה
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בתשובה לשאלה מדוע הזכיר , שופט החוקרהבפני  בשבועה בהעידו. קרעדות קרני בפני השופט החו

   1:אמר קרני, אמריקנים

  

 רשומה צעקה ה – הקשאלתי בצעברור לי ש. ]קו התקשורת[ על הקו )קצין מערכות נשק( ק"הייתי בתפקיד קמנ

 זמן היתה שיחה באותושכן אותה , קו באותו רגעהתקיימה ב לא קשורה לשיחה שאבל השאלה, ]?בתמליל[

  .].באזור תעלת סואץ [על תקיפת שני בסיסי טילים

  : לזה יש שתי אפשרויותקשרב

מו שוחחתי על האוניה י שעימיחידת ]--- [נשאלה במהלך שיחה עם סגן שבה מדובר שאלה הייתכן כי 

תי באותו זמן הבעתי דע. וחיל האוויר עמד לתקוף אותה ביחד עם חיל הים, שהפגיזה כביכול את אל עריש

 נציגי חיל הים באמצעותועשינו זאת , וידאנו שאין זאת אוניה ישראלית, כלומר, שנקטנו פעולה אחת בלבד

  .שישבו איתנו

  . לערך1350השעה היתה 

 קלוט גורם פסיבי על הקו על מנת ליתי הייידק תפבתוקףאבל ,  להחליט על תקיפההיתה לי סמכותלא 

שניהלו ] קציניםה [אלההסב את תשומת הלב של ולכן רציתי ל, עזורתי ליכמו כל קצין רצ. מידע שעשוי לעזור

לא היתה זו מאחר שלהערכתי ,  רק השערה שליתהזאת הי. את המלחמה לאפשרות שזאת אוניה אמריקנית

  . אפשרות כזאתתומשום כך חשבתי שקיימ, חופנו לאכי הם לא היו שולחים אוניה בודדת , מצרית] אוניה[

ואז לא רציתי ] שאלות[החלו לשאול וכולם נדהמו מזה , כמובן. ל לשמוע אותיוהזה יכ על הקו מי שהיהל כ

ומאחר שההשערה לא היתה  ,הם אמרו שהיא מפגיזה את אל עריש]מפני ש[לעכב את תקיפת האוניה 

 שאילו ,ם אני מביןיוה. לכן מיד נסוגתי.  רציתי לעכב את הדברא לכן ל.ע אלא על הערכהדמבוססת על מי

.לא ידעתי על קיום אוניה אמריקניתבוקר אותו ב. ע את האסוןנויתכן שהיה אפשר למ,  השערתיי עלעמדת
2  

  

1354  

  ?איפה אמריקאים: שמעון

  , רוברט: כסלו

  .כן: רוברט

  .]אין מענה [?מה אתה אומר: כסלו

  .186 ]ערוץ[ על )משובש( אני שם את :לא ידוע

  .טוב: כסלו

  ב שיפנה לכיוון דרום מער:לא ברור

  .ברור: לא ברור

  ?רים צפונית לו"האם הוא רואה עוד סט: כסלו

  

1355   

   ,מנחם, מנחם: כסלו

  ? כסלו ,מה אמרת: מנחם

בהשוואה , עכשיו יש לכסלו המספר הנכון של הטרפדות [. יכול להיות שלנוכןזה , רים" סט3אם זה : כסלו

  ].1351- לדבריו ב

  .)משובש(-  ב"כורסה", שים לב: שמעון

, )203-ט" (מגדל"מאחר ש   [?"מגדל"האם אתה .......". כורסה"מ" פגודה". ..."כורסה" מ"פגודה" :"כורסה"

נאלץ להעביר את " כורסה", ג תקין"שבו מכשיר קשר תא) 914רים "פלגת סט" (פגודה"ר היחיד ב"הסט

      "].מגדל"באמצעות , 204- על סיפון ט, ג משה אורן"התקשורת עם המפל

  .חיובי": מגדל"
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  ?איזה אוניהעכשיו  פים תוקםהאם את :"כורסה"

  .אליה בדרך ":מגדל"

  ?אתםאיפה . אני עומד לעזור לך, אוקיי: "כורסה"

  .המשך): ...... משובש(

        ].3 הטרפדות ושואל אם הן מבנה של 3רואה את " כורסה ["?הישיהאם אתם של, "כורסה" מ"מגדל ":"כורסה"

  .בכלל הזאת אוניהמ מה" ק10-15-כבמרחק של מבין שאתם . אין צורך :"כורסה"

     ?החרטום שלכםהאם היא בכיוון של  :"כורסה"

     .הנכון בכיוון .......לאאתם ? פונים ימינהלמה אתם . ית אני רואה אותך בפניה ימנ":כורסה"

  .בסדר, אוקיי": כורסה"

  

1356    

קיבל אישור לתקוף את " כורסה", 1351-ב [? הזאת את המטרהת לזהואתה מצליחהאם , "כורסה" ":מגדל"

  "].אם זו אוניית מלחמה "האוניה 

   ? אתה מצליח לזהות את המטרה הזאתהאם, "מגדל" מ"כורסה"": מגדל"

  ?אתה רוצה לדעת מה זה :"כורסה"

  .פורט סעידבכיוון ,  סליחה.....היא בורחת בכיוון אל עריש: "כורסה"

  . קורא לך"כורסה", מנחם: שמעון

  . אותםתקוף הוא אומר שהוא מתחיל ל:שמעון

  .זאת ההוראה האחרונה. הוא רשאי לתקוף,  אם זאת אוניית מלחמה,אמרתי: מנחם

  .מנחם: כסלו

  ?יש לו רשות לתקוף: מנחם

  . מלחמה יש] אוניית[אם זה  .יש: כסלו

  .אוקיי: מנחם

  .]ג" ק250כ "ברזל ש פצצות" רויאל"בנקודה זאת כסלו סבור שיש ל [.לשם עם פצצותלהפנות  "אלירו": כסלו

  ?על איזה עורק אתה תוקף: רוברט

  ... מנחם:כסלו

  .היא בורחת להם: שמעון

  . איך למצוא אותה"לארוי"אחרי שהוא תוקף שיסביר ל: כסלו

  ].ם שלו"בנקודה זאת ככל הנראה שמעון רואה את האוניה במכ. [בורחת חזק מאוד: שמעון

  .לתקוף, אוקיי: כסלו

מתווכח עם הבקר שלו " רויאל. "על ערוץ אחרנמצא כרגע " רויאל. ["רוברט, 19 יקרא לנו על "אלרוי"ש: שמעון

   .]כ"לא פצצות ש, פלםאעל כך שהוא נושא פצצות נ

  . אליך"רויאל" 19על : רוברט

  .כסלו, רגע: שמעון

  

1357     

  ?מה זה? ל"סטי, ר"סט? מה זה? מה זה": כורסה"

  ? זהות את זהאתה מצליח ל, "כורסה": "מגדל"

  . אוניה מצרית)משובש (זה, אני מזהה את זה" כורסה"

  ?מה זה) משובש(, רות": מגדל"
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  . יש לה תורן אחד וארובה אחת:"כורסה"

  .רות": מגדל"

  .יש לה תורן אחד מקדימה": כורסה"

  .]ם שלו"שמעון רואה את האוניה במכ[רואים את האוניה , מנחם .את האוניהגם  אנו רואים : שמעון

  .]ם של האוניה"שמעון מעיר לגבי הד המכ [.זאת חתיכה ענקית האוניה: שמעון

 20,000 [20עריש גובה - אל."רויאל". 19על "] רויאל"הקוד של [ "105"ר אליך את יאני מעב, מנחם: רוברט

  .]רגל

  .מ"שידווחו אם יש נ, מנחם, מנחם: כסלו

  

1358  

  ?נו, מנחם: כסלו

  . לא יוָרה.אנחנו שואלים אותו : מנחם

  ?לא יוָרה: כסלו

  

1359     

  .]שהאוניה לא יורה על המטוסים התוקפים, כסלו מופתע מהדיווח [. פה19] ערוץ[תן לי את , רוברט: כסלו

  ?"מולד", קיבלת. אני לא יודע, היא עושה בעצמהזה אולי . עשן שחור )משובש (היא כבר מתחילה :"כורסה"

   ....., מאודפגענו בה הרבהאני אומר ש :"כורסה"

  . ........אני לא יודע, בכוונה] עשןאת הוצאת ה[היא עושה זה  אולי , בסדר:"כורסה"

  . יוצא ממנה שמן מתוך המים :"כורסה"

  . אני בקשר עין :"כורסה"

  .היא בוערת. היא בוערת. יוצא מן הכלל, יופי :"כורסה"

  ?"כורסה",  זאת איזו אוניה":רויאל"

  ?שמעת: מנחם

   ?הוא אומרמה  :כסלו

  יוצא ממנה שמן מתוך המים. אולי היא עושה את העשן בכוונה.יוצא עשן שחור, פגע בה הרבה מאוד :מנחם

הוא . "]ליברטי"חבית הדלק שנמצאה ליד סירת המנוע שעל סיפון ככל הנראה זאת היתה דליפת דלק מ[

  .ממשיך

  ?מ" היה אש נ?או לאמ " אש נההי: כסלו

  . היא בוערת: מנחם

   .אוקיי: וכסל

   .ת מלחמה בוערתיאוני: מנחם

  

1400  

קשר עין עם  ,קשר עין עם המטרה. חמש- חמש] שלא נקלטה בהקלטה" כורסה"בתשובה לקריאה של  [":רויאל"

 15,000 [15 גובה מבקש" רויאל" ].ותהתוקף א" כורסה " ואת"ליברטי"רואה את " רויאל["". כורסה"

רוצה להנמיך כדי להיערך הוא  רגל ו20,000- היה באל עריש ב" לרויא "1357- ב[ ).מילה משובשת (]רגל

  ].לתקיפה

אומר " כורסה"ככל הנראה  [?בסדר..... אני אלך בכיוון. אליך קצת הלאה.....  נכנס"כורסה", אוקיי :"כורסה"

  ].  שלו2' שהוא מתחיל יעף נוסף וגם מדבר עם מס" רויאל"ל
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 משמאל .... גם אני גמרתי,  אוקיי.זה יוצא מהארובה, נהוציאה עשן בכואני חושב שהיא מו: ..... "כורסה" 2' מס

  ]. לערך1401-כילה את תחמושתו ביעף השלישי ונוסק החוצה ב" כורסה [".....

  ."רויאל" גומר אנחנו מכניסים את "כורסה"ברגע ש]. מנחם נרגש בעליל[. היא בוערת, ]כסלו [שמוליק: מנחם

  .להטביע אותה. נכון: כסלו

  .אוקיי. הותלהטביע א: נחםמ

  .אנחנו צריכים לתקוף אותה,  בכוונה)משובש: (לא ברור

  

1401  

  .ועשן שחור מאוד הולגדפתוחה אש שמה יש .  ממשהאוניה בוערת, גמרתי תחמושת :"כורסה"

  ? יכול להיכנס"רויאל"האם ": רויאל"

  . 5אנחנו גובה ? גובה שלך, "אלירו ":"כורסה"

  ? נכון, אתה במזרח":רויאל"

  ).משובש( ובדרך הי לאונמיתאנו דרו :"כורסה"

 הזאת הית.  על ידי תשדורת של מישהו אחר"רויאל"ככל הנראה נחסמה התשדורת של  [)משובש(": רויאל"

  ].התפנה מהמטרה" כורסה"קרוב לוודאי שאלה האם 

  ."]רויאל"משיב ל. [חיובי:"כורסה"

  .מנחם: כסלו

  ."רויאל"אנחנו מכניסים את : מנחם

  .טוב: כסלו

  

1401:52  

  ? האוניה הזאת)משובש(: רוברט

  , מנחם: כסלו

  ? מה: מנחם

   .זה היה מייעל )משובש(פלם א נ"רויאל"אם יש ל: כסלו

  אוקיי: מנחם

  חיובי :"כורסה"

  ? לא שלנו":רויאל"

  

1402  

  ."רויאל", "מולד": "רויאל"

   ? שומעאיך, "רויאל", "מולד","מולד" ":רויאל"

  .19על  ,בבקשה "מולד"קרא לת :"כורסה"

  ?האם רשאי להיכנס. "רויאל" מ"מולד" ":רויאל"

  .לא להיכנס,  מבין":רויאל"

  .)משובש (אני רואה,  תגיד לו שחיל הים יגיע לפנינו.15גובה ה י האונמעל מסתובב, רות": רויאל"

  "].ויאלר"מתווך בין הבקרה ו" כורסה"ככל הנראה  [.ירוק 3-  ואדום 5 "כורסה ":"כורסה"

  .ברור, רות :"כורסה"

   ."כורסה"?את זהקיבלת  :"כורסה"

  ? האם רויאל רשאי":רויאל"



 רים"וסט, טייסים,  תמליל שיחות בקרים– 3נספח 

 218 

  ."רויאל" ...אה, "מולד" ,רשאי,  חיובי:"כורסה"

  !רשאי: לא ברור

  . קורא לך"לארוי", מנחם: שמעון

  .הוא ירד מהקו: חםנמ

  

1402:11  

 התעוררובנקודה זאת . 1401:52- רוברט לתמונה ב שניות חלפו מאז נכנס19-כ [.יש ספק בזיהוי, כסלו: שמעון

שהתקבלו כנראה על ידי נציג חיל הים , י בחיפה"מ וכמה שאלות ממצפ"חוסר אש נ נוכחכמה ספקות 

  ].שליד רוברט

 על המצב הטקטי בשטח הטישללוקח את הלא , המקצוען המיומן, כסלו, שוב [.לא לתקוף, אם יש ספק: כסלו

   ].ם התוקפיםקובע מגבלה למטוסי בלא

  . מנחם.לא לתקוף: שמעון

  ]?.ויהיש ספק בזי, בלשים : רוברטשמעון או 

ן "רס, שלצידו נציג חיל הים, הוא שואל את רוברט. מבקש הסבר, ערני תמיד, כסלו [?מה זאת אומרת: כסלו

  .]ברנעיהושע 

י "עם מצפ,  או באמצעותו,היםככל הנראה יישב את סוגיית הזיהוי עם נציג חיל  [.אפשר להיכנס,  אוקיי:רוברט

  ].בסטלה מאריס

  .אפשר להיכנס: כסלו

  

1402:32  

מוביל מבנה [. מכה אחת, איתי יחד )משובש(  ולמעלהאמצעב, ]מכלי נאפלם [נקניקים) משובש( ":רויאל"

  ]. מכלי הנאפלם שלו ביעף הראשון2 שלו להטיל את 2' אומר למס" רויאל"

  

1403  

  ).משובש (יחד יםישנ": רויאל"

ני אבוא א. תרניםיזהר מהת, ע בתרניםופגא לל. שים לב לתרנים, להלפנים שנבוא מאנחנו , עכשיו": רויאל"

  .אחרימצד ימין אתה , מצד שמאל שלה

  . היהמהקבל ממנו תדריך , המבנה הבא: שמעון

  ].ו נציג חיל הים שנמצא לידרוברט מסתמך על [. להטביע אותואפשר: רוברט

  .אפשר להטביע: כסלו

  .התחילו לפטפט,  החליף מילה"רויאל": שמעון

  . רגעעוד. זו לא האוניה, ]חס לקואורדינטותיככל הנראה מתי[ .טוב תודה ,18: רוברט

  

1404   

  , מנחם: כסלו

  ? מה: מנחם

  ? או לאהוא דופק אותה, נו: כסלו

  .נמוך,  נמוך כל הזמן,פלם נמוךאיורד בנ: מנחם

  ,רביד: כסלו

   .שומע: רביד

  .לצפון “116” :כסלו
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  ?לשלוח אותו צפונה.  כסלו , דרומה“116”  לייש: רוברט

  .ילא כדא, רוברט, לא, לא :לא ברור

  .מספיק. הילא צריך יותר לאונ, לא, לא: כסלו

  . גם כןגם חיל הים שם, כוחותינו שם. לא צריך: מנחם

  , זה שווה: שמעון

  ? מה: לא ברור

  . בשביל הביטוח אחר כךזה שווה: שמעון

  .נכון: לא ברור

  .שיטביע אותה כבר" רויאל"אבל : לא ברור

.  בנאפלם אוניהמשמעות הפצצתלא מבין את , קצין חיל האוויר, כסלו, ככל הנראה [. שםםפלאאבל יצא נ: כסלו

כאן לא . מ" מסוימת בשיתוק אש ניעיל במידה עשוי להיות , יבשתיותהמיועד למטרות שטח,םלפאנ

  ].מ"היתה אש נ

  ?]לאוניה [ עושהלםפאמה נ :לא ברור

   דקות5-לא ב: לא ברור

   .....חרטוםל... מצד ימין.. .. אחד נכנס":רויאל"

  .]פלםאמתייחס לנ[ .500להוריד ": רויאל "2' מס

  

1405  

    ?מ"האם היה נ?  דיווח"כורסה"מה : כסלו

  . דיווחיקבלו ממנו )משובש(  ביקשתי.3- העברתי אותו ל: מנחם

  ].מ"כסלו עדיין מוטרד מכך שלא הושבה אש נ [.מ" אם היה נ"כורסה"תשאל את , רוברט, רוברט: כסלו

  .)משובש (.ראותהם רוצים להתקרב ל. חיל הים מבקש לא להטביע אותה לגמרי, כסלו: רוברט

  .זה היה מי תויוכלו לדערים "שיוציאו את האנשים מהסט: שמעון

  .עולים עליהםרים "הסט. תגמרו עם המבנה הזה. בסדר, אוקיי: רוברט

  

1407    

  ? אמרה"כורסה"מה , רוברט: כסלו

  "].כורסה"רוברט מדבר עם [. כבר אומר לך: רוברט

  ].מטרת שטח על המים קל יותר מאשר קרב אווירי עם מיגיםעל ירי , ומרלכ". [זה יותר קל ממיגים": רוברט

  . יותר קל ממיגים:כסלו

  ?מה המצב עכשיו: כסלו

  . ועכשיו צולף] ... פצצת נאפלם... [פגע ב"] רויאל "2' סמ [2. לא יודע: לא ברור

ג היתה קרוב " ק250כ "תקיפה של מבנה זה בפצצות ש". ניקסון"מבנה . [ לשם“116”קח גם את , רוברט: כסלו

  ]. הדקות הבאות8 או 7תוך " ליברטי"לוודאי מטביעה את 

  . טוב: רוברט

  ).משובש(יופי ": רויאל"

  . משוך למעלה":רויאל"

  .אני מאחוריך": רויאל"

  .זהר מהאנטנות שלהתי": רויאל"
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1408  

  ? מעואיך ש, "לארוי" "מולד" ":רויאל"

  . ומשהו30P. יש לה איזה סימון": רויאל"

  ).משובש(יופי ": רויאל"

  .]נקטע על ידי כסלו[... הסימון שלה: מנחם

  .מנחם, אנחנו בודקים. שמעתי, כן: כסלו

   ומשהו 30P :מנחםכנראה 

  ?30Pמה  זה : כסלונראה כ

   אני לא יודע:מנחםכנראה 

  , רוברט...רוברט: שמעון

  . כן: רוברט

  .).משובש( ל“116”תיקח את : שמעון

  ?יכול להיכנס, "מולד": "רויאל"

  ".רויאל", "מולד": "רויאל"

  

1409     

  ."רויאל", "מולד": "רויאל"

  . היה מצווהזה י, עייל הים מגפני שחל דקות 10תוך , ותזוג עם פצצ לך ישאם  ":רויאל"

  ]. בין חילות האוויר והים צצה כאן בבירורמסורתיתהתחרות ה [.פהאחרת חיל הים בדרך ל": רויאל"

חיל שו, שמעון רוצה את המטרה בשביל חיל האוויר [.זו תהיה מצווה,  לפני שחיל הים מגיע)משובש(: שמעון

   ].הים לא יופעל

בעוד שמעון נלהב , כסלו עדיין מתרכז בזיהוי [?)משובש (כתובי בודק מה מ. “116”קח בינתיים את : כסלו

  ].מהסיכוי להגיע למטרה לפני חיל הים

  . דיווח שזו תהיה מצווה לפני שחיל הים מגיע"רויאל": שמעון

  . שיסתכל"רויאל". לאם אפשר לראות דג, שיסתכלו דגל

חלפו ". כורסה"ל ביריות מהמעלן ביעף הראשון של הופ" ליברטי"דגל  [.שיראו אם אפשר לזהות עם דגל: כסלו

  ].והדגל השני טרם הונף,  דקות10- כזמא

  

1410   

מבקשים לא ] ברנעשם יושב רוברט עם נציג חיל הים יהושע , בבקרה אווירית מרכז[פה , כסלו: רוברט

  .ובהאני רוצה לקבל תש .חבל להטביע אותה. רוצים לקחת אותה] חיל הים[. להתעסק איתה יותר

  .בינתיים תוקפים. לא, לא: כסלו

  )לא ברור{ ":רויאל"

 .רתקצת מהר יו? רואה אותי ....לאט, לאט, עכשיו שמאלה. הסתכל למעלה..... שלך בדיוק 12שעה ": רויאל"

  .)משובש (אתה חיצוניתישאר 

  

1411  

  ? יצא"רויאל", מנחם: רוברט

  .הוא מדווח משהו, רגע: מנחם

  "].ניקסון"ככל הנראה כסלו עומד להכניס את מבנה  [.חםמנ, לתקוף, אוקיי: כסלו
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  ?מה: מנחם

  . לתקוף:כסלו

  ".רויאל"מ" מולד": "רויאל"

  ".רויאל", "מולד": "רויאל"

  ".רויאל"מ" מולד": "רויאל"

  

1412      

  . 5רלי טנגו רומיאו 'צ, רלי טנגו רומיאו'צהסימונים של האוניה הזאת הם , שים לב": רויאל"

  , "מולד", שים לב": רויאל"

  ".רויאל" מ"מולד": "רויאל"

  . 5 רלי טנגו רומיאו'צ": רויאל"

   !  שום דגלעליהאין ": רויאל"

  . הזהיא נראית כשולת מוקשים עם הסימון ה": רויאל"

בשלב . CTR 5- כGTR 5רויאל זיהה בטעות את  [. אחתאני נשאר כאן עוד דקה. אני עוזב אותה, רות": רויאל"

  ].שהיא לא מסומנת כאוניה ערבית, רה ערים לעובדהקא וגם הבגם הו, זה

  

  ].“116”רוברט מוודא שהשטח פנוי להכנסת מבנה  [? יצא"רויאל", מנחם: רוברט

  ? יצא"רויאל", מנחם: רוברט

  .עוד לא: מנחם

  ?]מנמיך [ מגיע"רויאל"לאיזה גובה , מה הגובה: רוברט

  .אוירלי טנגו רומ'צ: מנחם

  ? מה זה:לא ברור

  .אוירלי טנגו רומ' צ:מנחם

   . אוקיי: לא ברור

ות מסומנות באותיות יכסלו יודע שאוניות מצר. יש שינוי דרמטי בטון קולו של כסלו! [תעזוב אותה: כסלו

ו הוא יועכש, לתקוף" ניקסון"כסלו אישר למבנה ,  שניות קודם לכן60-  כ. לא באותיות לטיניות,ערביות

  ."]ה אותבתעזו"מבטל את ההוראה ב

  .לעזוב  אותה: לא ברור

  ? איזו אוניה זאת? אותהבלעזו: רוברט

  . לעזוב אותה. :לא ברור

   . בערך מה הנזקיגיד "רויאל" ש, מנחם,לעזוב אותה: כסלו

  .אוקיי: מנחם

  .שלה] המקורית[ ישר למשימה “116”: כסלו

  

1413    

  .חמש- שחמ": רויאל"

  ממנהואנשים קפצ.  שלהן בחלק העליוצליפה של ה פגיעותהמון ,אש חיצונית עליה )משובש. (חיובי": רויאל"

זה ראה את וייתכן ש, אסדות הצלה הושלכו למים; איש לא קפץ למים. לא נכון [.)משובש( למים

  . חימוש כמעט עליה אין.  היא לא יורה בכלל"].רויאל"

  .ןצפוכיוון מנוע מלא ב כתהול, מעלה עשן בצורה רציניתהיא ": רויאל"
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  ]. הצלהדפוס עבודה שלכסלו עובר ל [. הליקופטרים אליהם2אנחנו מוציאים , רוברט, שמעון, שמעון: כסלו

  .בסדר, טוב: ?שמעון

  . לשטחיא הליקופטריםמוצאני , ברור, אוקיי: רוברט

  

1414  

  ].עכשיו מנחם מודאג [?איזו מדינה, כסלו: מנחם

   . כנראהקאיתריאמ: כסלו

  ?!מה: מנחם

  .קאיתכנראה אמרי: כסלו

  

1415     

   ,כסלו: שמעון

  .כן: כסלו

שמעון עדיין סבור שהאוניה [ . אם אפשר לקחת אותם, מסתובבים הםאולי אתם יודעים מאילו ארצות: שמעון

   ].הוא מודאג מפעולות הצלה אם הימאים הם מצרים. מצרית

   .הם מטפלים בזה: שמעוןכנראה 

  . כן, כן: כסלו

  .כסלו: שמעון

      .כן: כסלו

 .מתחיל ללחוץ עלי אז הוא,  עוד חצי שעההוא אמר, מתי המפקד מגיע לדעת םביקשת: שמעוןנראה כ

 בדיון מפקדים) משובש(אז הוא אומר גם אחר כך . )משובש( "זה לא דחוף" ,אז אמרתי לו .)משובש(

  .)משובש(

  

1416  

  ?עכשיו" מנורה"איפה , מנחם: כסלו

  .בהמפקד חיל האוויר מחכה לתשו, כסלו: מנחם

  .בדיון מפקדים נסביר: כסלו

  .בלי דיון מפקדים, אני אגיד לו בקיצור. בדיון מפקדים יהיה קצת קשה להסביר לו מה קרה: מנחם

  .בסדר: כסלו

  

1417     

  .אין לי עדיין קשר איתו. הוא בסביבות התעלה בגובה נמוך. "מנורה"אין עדיין קשר עם : רוברט

  .הוא מצאשידווח מה ?  יש לך קשר איתו:כסלו

  . ברור:רוברט

  

1419  

  ".]רויאל"זאת התשדורת האחרונה של  [.)משובש ( אני בכיוון":רויאל"

  ,רוברט: כסלו

   .כן: רוברט

  ?"806 עופות" יש לך קשר עם: כסלו
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  .מנסה, "806 עופות": רוברט

  .רוברט, “807”: כסלו

  .ד איןוע: רוברט

  

1422  

  ].בסיס צבאי ליד באר שבע [.תימן] שדה[ ב“807”יש לי את , כסלו: שמעון

  .אותולא , לא, לא: כסלו

  

1425    

  ? בתימן“807”, רוברט: כסלו

סיור בגוש עציון ובחברון וחזר במסוק שר הביטחון משה דין יצא לפני הצהריים ל [.עם שר הביטחון, כן: שמעון

  "]?האם דיין נתן את ההוראה "11ראו פרק . מבאר שבע לקריה לפנות ערב

  

1426    

  ? להוציא אותו. מוכן לצאת לאוניה] בסיס חיל האוויר תל נוף[ 8א "פרלון מבח: עוןשמ

   אני לא רוצה שיוציאו פעמיים)משובש( הוציאו אותו  מפה )משובש(עזבו אותו : כנראה כסלו

  .8א "הודיע לבח] מבצעים חיל האוויר[ 3אוויר  , לא,לא

  .בסדר] קוטע אותו[: כסלו

   .אהממתין להור: כנראה שמעון

  

1429   

  ?יש קשר עם הסופר פרלונים, רוברט: כסלו

  .יש קשר: שמעון

  . שלי215כיוון מאשדוד : “815”

  . 250 ]הכיוון[, שלילי: “טריבון”

  . רות: “815”

  ?“815”, לאיזה גובה אתה מטפס: “טריבון”

  .אני כרגע בפסיק חמש: “815”

 .רות: “טריבון”

  

1430 

  .חמש: “815”

אתה , אנשים קפצו ממנה למים. אוניית מלחמה שאנחנו תקפנו אותה, יתה שם אוניהה: שים לב: “טריבון”

 .תנסה לחלץ אותם

  ?אתה מבין שהיא פגועה ולא יכולה לירות, רות: “815”

  .היא מעלה עשן גדול, גם על אלה שתקפו אותה לא ירו, לא נראתה אש ממנה: “טריבון”

  .250חוצה את החוף כיוון . רות: “815”

  ?    ועל איזה מקום, רות: “טריבון”: “815”

  .  מעל אשדוד: “815”

  ?גובה שלך, רות: “טריבון”
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  .פסיק חמש: “815”

  .]ם"במכ[ יהיה לי יותר נוח לראות אותך ?1האם יכול לטפס לגובה : “טריבון”

 .מטפס, חיובי: “815”

  

1432 

  .250 כיוון 1גובה , “815”: “815”

  .“815”, רות: “טריבון”

  

1433   

  ?אתה בים עכשיו: “יבוןטר”

  . מייל3-4-כ: “815”

  .                רות: “טריבון”

  . איתך]ם"מכ[קשר עין : “טריבון”

  .     רות: “815”

  

1434  

  .זאת אוניית אספקה מצרית, כסלו: רוברט

  ... ? מי אומר: כסלו

   ! באמת,או:  כסלו,ברורלא 

במצב רוברט . ברנע יהושע ן"רס, ט מתכוון לנציג חיל היםרובר[. אני נוגע בו. שלי על ידי" האדמירל": רוברט

  .] הטרפדות זיהו את האוניה כמצרית.מרומםרוח 

  .] אבל עדיין מקצוען מדויק, כסלו נרגש ביותר[? זה נכון או לא נכוןרגע רגע : כסלו

  הוא אומרי לי זאת אוניית אספקה מצרית:  רוברט

  ?קיבל את זההוא מאיפה , רגע: כסלו

  .אומר] ברנעיהושע [הנה הוא .  משםק ההליקופטר הסתל:רוברט

כסלו מתחיל לדאוג לבטיחות המסוק שנשלח להציל אמריקנים ונמצא  [.אז שההליקופטר יסתלק אם ככה: כסלו

  ].יה שזוהתה עתה כמצריתונקרוב לא

  .הזהטרפדת מטפלת ב: רוברט

  ?מרחק מהם: “815”

  .“815”, “טריבון”; “815”, “טריבון”: “815”

  . מייל50- ישר לפנים בטווח של כ]"ליברטי"[כרגע היא : “טריבון”

  .    רות: “815”

  .“810”, “טריבון”: “810”

  .“טריבון“ מ“815”: “טריבון”

  . קורא לך“810”, חמש: “815”

  .“טריבון”, “815”: “טריבון”

  .חמש- חמש: “815”

  .ר עכשיו הביתהאתה חוז, האוניה זוהתה עכשיו כאוניה מצרית: שים לב: “טריבון”

  .רות: “815”
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1435  

 מ"תחמושת נאין לה , ]שאלה שאינה ברורה בקלטתלבתשובה [לא יודע . זאת אוניית אספקה מצרית: רוברט

  .טורפדות כעת] מייד מתקן את טעותו [...מ"נמכניסים בה . )משובש(

  ? שהזנקת הזהראיפה ההליקופט: רוברט

  . ההליקופטרים חזרה:כסלו

  . משםתוותסלק א: רוברט

חיל האוויר מנסה לבצע פעולות הצלה  [.ה' בשביל אחר כך להוציא את החבר, רוברט,רוברט. רגע: כסלו

  ].באמצע התקיפה הימית

  .אני רק רוצה לראות.  בצדואני מחזיק אות: שמעון

  . הוא יטביע אותהעד ש, בצד: כסלו

  .ה'ך אפשר להוציא את החבראחר כ, ]כך במקור [רפדתומכניסים בה ט, יעמוד בצדהוא ש: רוברט

  .אוקיי: שמעון

  ...כסלו... כסלו ... כסלו:מנחם

  . שומע: כסלו

  .  דקות10מפקד החיל מגיע עוד :מנחם

  .תודיע לו את זה: כסלו

  .הוא אמר בסדר. רים בשטח" את ההליקופטרים כי יש לנו סטלהביא ואמרתי לו .הודעתי לו: מנחם

  . גם כן יתקשר אליך“810”, חיובי: “טריבון”

  ?    “815”, האם קיבלת: “טריבון”

  .חוזר, קיבלתי, חיובי: “815”

 .רות: “טריבון”

 . “810”, “טריבון”: “810”

  .“815”, “טריבון”: “815”

 ?“810”, האם גם חוזר: “810”

  .מייד אתן לך תשובה: “טריבון”

            ?מה חשבת, רות: “810”

  

1436  

  ?  שםתמה אות הקריאה של הטרפדו: שמעון

  .)נקטע( 86] ערוץ[, "פגודה"... "פגודה... ""פגודה ":ברורלא 

רוברט  [.שאף אחד לא יגיד לי עוד פעם שלחיל האוויר יש בעיות זיהוי. הויזילחיל האוויר אין בעיות : רוברט

  ].נרגז מהטענה שייתכן כי לחיל האוויר יש בעיה בזיהוי

  .יררציתי להגיד לו שאין בעיות זיהוי בחיל האוו

ו חנ אמרתי לו שאנ.ריתקד החיל שהאוניה זוהתה סופית כאוניה מצפאמרתי למ,  רגעתשמע, עכשיו: מנחם

  .רים" כי יש לנו סט,ים אותםחלא שול.  ההליקופטריםאתירים חזמ

  . מהים את אלה שחייםאותם כדי להוציא ,  בצד אותםק ונחזי:רוברט

  .“810”, “טריבון”: “810”

  .נותן לך תשובהמייד , רות: “טריבון”

  .אוקיי: “810”

  .“810”- מ“טריבון”; “810”- מ: ....... “810”
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  .אתה נשאר בינתיים בקשר איתי, “810 ” ,“810”: “טריבון”

  ? איפה להיות, רות: “810”

  .   “815”, “טריבון”; “815”, “טריבון”: “815”

  ?מקום שלך, “810”: “טריבון”

  .אני ליד אשדוד: “810” 

  .נמצא בים, ה אני גם ליד אשדודעוד דק: “815”

  

1437  

  ......הם לא יכולים להוציא אותם, רים"אבל יש סט: מנחם

  ... מכניסים לה טורפדורים קודם כל "הסט, לא לא:רוברט

  ? טורפדודמכניסים לה עו: מנחם

   .ליתר ביטחון. נכון: רוברט

  .טוב: מנחם

 ותקיפת טורפדבוצעה . ון את האירועים ביםין נכמנחם לא הב[ . גםאני מקווה שהטורפדו הזה פוגע: רוברט

פגע , 203- ט, האחרון שהוטל על ידי הסירה האחרונה, טורפדו אחד.  טורפדות5שבה שוגרו , אחת

  ].1435-באוניה בערך ב

  ?טורפדו פגע: מנחם

  . טורפדו פגע:רוברט

  

1438   

 זה זה לא אמריקאים - קופטרתודיע להלי. אפשר להכניס את ההליקופטר כדי שיוציא את האנשים:רוברט

  ].חיל הים שיכנע את חיל האוויר שהאוניה היא מצרית [.מצרים

  ?ה בתוך ההליקופטר' מי ישמור על החבר:שמעון

  ?מה: רוברט

  ?ה בתוך ההליקופטר'מי ישמור על החבר: שמעון

 ייש במסוק אנשרוברט דואג לביטחון ומקווה ש [.אנשים בפניםכמה ם שאני מקווה שבהליקופטר יש : רוברט

  ].צוות בנוסף לטייס ולטייס המשנה

  .ק אותם לחוףורים ויזר"שישבו על הסט)... נקטע( ...רים יקחו אותם"אני חושב שכדאי שהסט: שמעון

 . הוא אמר בסדר. רים"כי יש לנו סט, אני אמרתי למפקד החיל שאנו לא שולחים את ההליקופטרים: רוברט

    ?  “טריבון”, האם קיבלת: “810”

  ? ביקש“815”מה : “טריבון”

  ?    גובה שלך, “810”: “815”

  .ליד אשדוד, גובה פסיק חמש: “810”

  . מעל אשדוד,1.2אנחנו גובה , רות: “815”

  .רות: “810”

  .“טריבון”, “810”, “810”: “טריבון”

  .חמש- חמש: “810”

  .ו לאוניהאתם בכל זאת תלכ.  מאשדוד250תמשיך בינתיים בכיוון : שים לב: “טריבון”

  .רות: “810”

  ? על העורק הזה“815”האם גם : “טריבון”
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  .חמש- חמש: “815”

  .בינתיים שניכם, 1אתם תלכו לאוניה גובה .  מאשדוד250- תמשיך ב, רות: “טריבון”

  ?    “810”, קשר עין: “810”

  .חיובי, חיובי: “טריבון”

  ?מקום שלך: “טריבון”

  ?מקום שלך עכשיו, “810”: “טריבון”

  ?האם קיבלת. 1גובה , אשדוד: “810”

  

1439 

  ?     מה מפקד החיל אמר: שמעון

  .הוא אמר בסדר גמור, אני אמרתי למפקד החיל שאנו לא שולחים את ההליקופטרים: רוברט

להודיע לאל עריש שיבואו . שי שיתחיל להוציא וישים אותם באל ער,אם יש הליקופטר על יד: מנחם

  .לא בתמונהמפקד החיל , ר יצא הליקופטר כב....הליקופטרים

  ?נו: לא ידוע

  . את כל הסיפורואני כרגע לא יכול לרוץ אליו ולספר ל .אני מתאר לי שהוא לא בתמונה :מנחם

  ?גיד לי מה לעשות עם ההליקופטרת, מה לעשותאבל : רוברט

  .)משובש( בינתיים א את האנשיםי להוצ לואני אמרתי: שמעון

  ].הפתרון של רוברט להצלת המצרים [.תת מכה על הראש ולהשכיב אותםל, ותםאאפשר להרים : רוברט

  ? שמעת את התיאוריה שלי,  רוברט:מנחם

  ?מה: רוברט

  .לכים לגמור אותה אז הם צעקווראו שאנו החיל הים ברגע ש: מנחם

  .מנחם, הם עברו פה לפני דקה: רוברט

  כן: מנחם

  .המפעל הפיס אז יהיה בסדר ככ הלנחש את, זהו: רוברט

  ?מקום. “טריבון”, “810”: “טריבון”

  .   באשדוד, 1גובה . חמש- חמש: “810”

  .רות: “טריבון”

  .   “815” יחד עם 250הולך כיוון : “810”

  ?     האם שניכם יחד: “טריבון”

  .    יחד, חיובי: “810”

  .רות: “טריבון”

  .אנשים מהמיםתנסו להוציא את ה. אתם בכל זאת הולכים לאוניה:  שימו לב: “טריבון”

  .בסדר, רות: “810”

  .אוניה ערבית כנראה, לידיעתכם: “טריבון”

  . קיבל“815”, רות: “815”

  .    זאתי אוניית אספקה מצרית: “טריבון”

  .רות: “810”

  . עם שניכם]ם"מכ[קשר עין : “טריבון”

 רות: “810”
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1440  

  ].1414-ב, לוכס [".אמריקאים"כסלו צעק מכיוון ש, תדע לך )....משובש(: רוברט

  .אני יודע: מנחם

  !"לדפוק"חיל הים אמר האיש : רוברט

  ?כמה הליקופטרים יצאו לדרך: לא ידוע

  ].לא עונה ישירות לשאלה [.)משובש (סופר פרלוןאחד : שמעון

  ...שיאספו, גיורא ...גיורא: מנחם

  ?ֶשָמה: גיורא

  .ים אליהם מלחים מצריםביא שמ,לאל עריש, לזר, להודיע -עריש -לכו לאלי ,שיאספו: מנחם

  ?מלחים מצרים:גיורא

  .כן: מנחם

  ?מאיפה: גיורא

  .מאיפה, מהים? מאיפה: מנחם

  . מביאים מלחים מצריים לאל עריש, אותה שהטביעומאוניה, אוניההממלחים מצריים : גיורא

להגיד ל עריש א) משובש(שיעזבו לכיוון  צריך אמרת שהליקופטרים .ה מאוד לא ברורז ,א גיור, רגע רגע:רוברט

  ?מביאים מלחים מצרייםש

 שבאים הליקופטרים עם ,תודיע לאל עריש,  לזר– ...ש,  שההליקופטרים יוציאו אותם:אמרתי ככה, לא: גיורא

  .להודיע לאל עריש שיביאו אותם) משובש. (מלחים

  .הבנתי,  שבאים מלחים מצרייםאמרת,  אני הבנתי בהתחלה:רוברט

  ? בשורה עורפית שניכםאני מבין שאתם: “טריבון” 

  .חיובי: “810”

  .רות: “טריבון”

  

1441   

  .“טריבון“ מ“810”: “טריבון”

  .חמש- חמש: “810”

  .את האנשים תיקחו לאל עריש: “טריבון”

  .בסדר, רות: “810”

  ?"15", האם קיבלת: “810”

  .חיובי, קיבלתי: “815”

 

1442   

  ?כמות דלק שלך, "15"-  מ“810”: “815”

  . וחצישני טון: “810”

  ).ליטרים (1,700לי יש : “815”

  .לא טוב: “810”

  .אפשר לתדלק באל עריש: “815”

  . מייל50האוניה נמצאת עכשיו ישר לפנים טווח של : “טריבון”

  .רות: “810”
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1444  

  .אני לא חושב שהצליחו להטביע אותה,  רוברט:מנחם

  . פרקו אותה:רוברט

 

1447   

  ?האם אתה ראשון בשורה: “טריבון”

  .חיובי: “810”

  ?מאל עריש, מרחק של האוניה מהחוף, “815“-  מ“טריבון”: “815”

  

1448                  

  .“810”, “טריבון”: “810”

 

1450          

  .“טריבון”, “815”: “טריבון”

  ?כמה אנשים בערך יש שם, “810”]- מ: [“810”

  .“טריבון”, “815”: “טריבון”

  ?כמה אנשים יש שם: “810”

  .260-שנה ימינה ל, “טריבון” “815”: “טריבון”

  .               חזור שנית: “815”

  .260שנה ימינה לכיוון : “טריבון”

  ?שואלים כמה אנשים יש שם. 260: “815”

  . מייל33הטווח אליה עכשיו , כרגע לא ידוע עדיין: “טריבון”

 ?מה המרחק ממנה לאל עריש. רות: “815”

  . מייל30- טווח של כ: “טריבון”

 .רות: “815”

  .“810”, “טריבון”: “810”

  .חמש: “טריבון”

  .כדאי שיהיה ממסר: “810”

  .רות: “טריבון”

  

1451  

" ליברטי "הסימון שלככל הנראה רוברט רואה את  [?אתה רואה אותו. טיח] נקודה[יש עוד אוניה ב: רוברט

  ].עההוטב" ליברטי"שכן הוא סבור ש, ם שלו ומזהה אותה כאוניה אחרת"במסך המכ

  ?אמתבמה עם האוניה : לא ברור

  

1454  

  .עדיין הזיהוי לא בטוח? יש קשר עם ההליקופטר] 501א "ביבץ "קמב, צבי ימי[ לימי, ןשמעו: רוברט

  

1455  

  .“815”, “טריבון”: “815”
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  .חמש- חמש: “טריבון”

 ?מרחק: “815”

 .  מייל23מרחק עכשיו : “טריבון”

  . מייל22: “טריבון”

 .רות: “815”

  .“פגודה“ל 186 או 86תקרא על :  “815”, שים לב: “בוןטרי”

 .      רות: “815”

 .                        186-עובר ל: “815”

 .רות: “טריבון”

 ).186- עובר ל( גם כן “810”: “810”

  ?מה אתה אומר על הזיהוי עוד פעם, רוברט: כסלו

  

1456  

  .לא בטוחחלק , חיל הים אומר לי שלמרות ששלחו טורפדו:רוברט

  ,רוברט: כסלו

הבקרים  [.ואז נדע סופית, ם האנשים האלהיעוד מעט אני אשאל איך מדבר .לכיוון ההוא )משובש(, כן: רוברט

  ]. דקות לאחר תקיפת הטורפדות19, עדיין אינם בטוחים לגבי זיהוי האוניה

  ?]את הניצולים [הם כבר הוציאו אותם: כסלו

  . אין לי מושג:רוברט

  .“815”, “בוןטרי”: “815”

 ?“טריבון“האם מישהו קרא ל: “טריבון”

  .“פגודה”אין לי קשר עם , “815”, חיובי: “815”

  . מייל19האוניה עכשיו טווח של , ברור, רות: “טריבון”

  ? נמצאת על ידה“פגודה”האם , רות: “815”

  .כנראה היא נמצאת לידה: “טריבון”

 .רות: “815”

  ?מה עם הס ֶפרים: כסלו

  .יידמ: רוברט

  

1457  

  ?כנס לבד ולהוציאיהאם הוא יכול לה .רים"לסופר פרלון אין קשר עם הסט: שמעון

ים בסמוך והטרפדות פבעוד הסופר פרלונים מרח, בשלב זה. אין את מי לראות [?הוא רואה אנשים במים: כסלו

פעולת מבלי לדעת שהפעילות הפכה ל, תקיפה נוספתספיגת לנערך " ליברטי"צוות , עומדות בסמוך

   .]הצלה

  . אחד לפחותעלהאם הוא רואה אנשים שי: ?רוברט

 . עוד מעט יהיה שם.הוא מתקרב: שמעון

 .  לקרוא לה86נסה על , “815”, אם יכול: “טריבון” 

 .מנסה שוב. ניסיתי: “815”

  רות: “טריבון”

  ?“815”, האם יש לך קשר עין: “טריבון”
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  .“815”, “טריבון”: “815”

  . מייל18טווח של , ישר לפנים, האם יש לך קשר עין, “טריבון”, “815”: “טריבון”

  .יכול להיות שזה זה) משובש(עשן ) משובש(יש לי קשר עין עם : “815”

  .היא מעלה עשן גדול וזה, רות: “טריבון”

 .רות: “815”

 .“פגודה”אין לי קשר עם : “815”

 .רות: “טריבון”

”815“ :”810“ ,15.  

  .חמש: “810”

 ?“פגודה”ך קשר עם יש ל: “815”

 .שלילי: “810”

 .גם לי לא, רות: “815”

  .“טריבון”, “815”: “טריבון”

  .חמש: “815”

תברר אצל האדם הראשון שאתה מעלה מאיזה לאומיות , ברגע שאתה מתחיל להעלות את האנשים: “טריבון”

  .הוא

 

1459 

  .זה חשוב לדעת, ותודיע לי מיד: “טריבון”

 .רות: “815”

  .שתעלה ממסר בשביל זהכדאי : “810”

  .רות: “טריבון”

 ?“815”, מה הגובה עכשיו, מה הגובה עכשיו: “טריבון”

 .1גובה : “815”

 .רות: “טריבון”

  .בצפון לא עולה עשן; לא מעלה עשן, לא מעשן,  קצת מימין12 עם כלי שיט שעה ]עין[יש לי קשר : “815”

 . מייל13הטווח עכשיו : “טריבון”

 .רות: “815”

 ?האם יש לך קשר עין עם האוניה: “וןטריב”

  .לא מעלה עשן, קצת מימין לעשן, יש לי קשר עין עם אוניה: “815”

  .זה יכול להיות שזה שלנו, רות: “טריבון”: “815”

 .כדאי שתברר, רות: “815”

 .רות: “טריבון”

  .זה ברור, מה שיש לידה זה שלנו, רות: “815”

 .רות: “טריבון”

  

1501  

  ?מה עם הסופר פרלון, וברטר, שמעון: כסלו

  . רוברט שומע: רוברט

  ?מה עם הסופר פרלון: כסלו
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 מבקש ממסר )משובש (.קשר עין עם האוניה למטה.  מייל ממנו12איזה עכשיו  הוא נמצא ,הוא מתקרב: שמעון

  .באוויר

  ?בשבילו: כסלו

  . מטפל בזה)משובש(. רים"שיתווך בינו לבין הסט, בשבילו: שמעון

 . מייל הטווח עכשיו10: “טריבון”

  )..משובש (12אני מבין בשעה , רות: “815”

  .קצת בצד ימין, חיובי: “טריבון”

 . מייל הטווח עכשיו9: “טריבון” רות: “815”

 

1502  

 .86- עובר ל, “815”, “טריבון”: “815”

  .מבקש לקבל דיווח לגבי הלאומיות, “815”, רות, רות: “טריבון”

 .“815”, “טריבון”: “815”

 .“815”, המשך: “טריבון”

אני רואה ... צד שמאל שלה. כרגע עשן קצת פחות ממנה. לא מעלה עשן, לא עולה,  אוניה גדולה12- ב: “815”

  .משהו יותר קטן

 ?“טריבון“האם קראת ל, “815”: “טריבון”

  .אני רואה משהו יותר קטן... : “815”

  .שלושה כלים קטנים: “815”

 

1503  

 ?“טריבון“ קראת להאם, “815”: “טריבון”

  .“טריבון”, חמש: “815”

  ?“815”, האם קראת לי: “טריבון”

 . חיובי: “815”

 ?   מה העניינים, רות: “טריבון”

  ?האם זה יכול להיות בטווח של מייל ממני,  כלים קטנים3לידו , נראה כלי גדול: “815”

 .   ברור, רות: “טריבון”

  .   שלנוכנראה שהכלים הקטנים הם , רות: “טריבון”

 .   רות: “815”

  ".10"- מ" 15": “810”

  .חמש: “815”

 ?                מה העניינים: “810”

 ?     אתה עוד לא רואה אותם: “815”

  .רואה רק אוניה אחת גדולה בצד ימין שלנו, אני לא רואה, אני מאחוריך: “810”

  .יש כלים קטנים, בדיוק לפנָי, רות: “815”

  ?      זהמה, מה איתם: “810”

 .       זה כנראה שלנו: “815”

 ?       הימניים שלנו: “810”

 .      כן: “815”



 רים"וסט, טייסים,  תמליל שיחות בקרים– 3נספח 

 233 

 .     כל השלושה הם שלנו, “815”: “טריבון”

 .   ?     מבין, הקטנים, רות: “815”

 .                            חיובי: “טריבון”

 .          הולך על הגדולה, רות: “815”

 ?         הולך לגדולה, "15": “טריבון”

 .     חיובי: “815”

  

1504  

  .הם לא ערבים. עריש- קודם גיורא אמר אם זה ערבים לשלוח אותם לאל, כסלו: שמעון

  .]27א "בח[לוד ] שדה התעופה[ל אותםקח : כסלו

  ?יש זיהוי כבר: רוברט

  .עוד לא: שמעון

  ,שמעון: מנחם

  .שומע: שמעון

  ?כל זאתבזה אמריקאית : מנחם

  .מנחם, עוד לא ברור: שמעון

  ?]חיל הים[הלבנים האלה , למה הם דפקו טורפדו: מנחם

  .כנראה לא יודעים לקרוא אנגלית ...מי יודע: שמעון

  

1506  

  ?מה עם ההליקופטרים, נו, שמעון: כסלו

  . הוא מעליהם ומייד ידווח.....הוא רואה אנשים במים  .... .עומד להתחיל.  מייל3הוא עוד : שמעון

 .  “810”, ]“טריבון”[: “810”

 .                          “810”, המשך: “טריבון”

  .“טריבון”, “810”: “טריבון”

”810“ :"15) "”815“( ,"10) "”810“              .(  

  .חמש: “815”

 ?                       מה יש, מה: “810”

  .186על ] רים"סטעם ה[אנסה להתקשר איתם , אני לא מוצא שום אדם: “815”

 ?              הקטנים שלנו: “810”

  .“טריבון“מ, “815”, “815”: “טריבון”

  .“טריבון”, חמש- חמש: “815”

אם הם .אתה לוקח אותם לאל עריש , מצרים, אם הם דוברי ערבית, אלה שמדברים, אם הם: שים לב: “טריבון”

 ?ברורהאם זה . אתה לוקח אותם ללוד, לא מצרים, דוברי אנגלית

 .   רות: “815”

 ?    האם אתה רואה אנשים: “טריבון”

  ?    “815”, "]ליברטי["של מי הגדולה : “810”

  .                                                “815“- מ“חדק”: “815”

 היה לא" משבר"כי ל, "815"-במקום ל" משבר"קורא בטעות ל" חדק"כנראה [ .עבור, “חדק“מ" משבר: "“חדק”

  . 186ערוץ האזין לכך שלא , ג"מכשיר תא
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  .“815“- מ“חדק”: “815”

 .        המתן, רות, “חדק”כאן : “חדק”

  . חמש: “815”

 .  שלח, רות: “חדק”

       .איתך) מקוטע(. כן: לא ברור

  .]“815”במקום " 185" בטעות אמר “חדק”[. חיפשנו מסביב ולא מצאנו אנשים, “חדק“מ" 185: "“חדק”

 .   רות: “815”

 . הגדולה לא שלנו: “חדק”

  . ]“815”במקום " 185" שוב טעה ואמר “חדק” [?עבור, האם אתה שומע אותי, “חדק”כאן " 185: "“חדק”

  

1507   

 ".10"- מ“815”; "10"-מ" 15"; "10"- מ" 15: "“810”

  .חמש- חמש: “815”

  .תודיע, אם אתה עוזב, אל תעזוב ערוץ: “810”

  17: 19.     זה הקטנות, “חדק” עם 186אני מדבר על , א מאזין על הערוץ הזהאני ל, רות: “815”

 ?   מה צריך לעשות, רות: “810”

  .הם חיפשו ולא מצאו. צריך לחפש ניצולים: “815”

  .רות: “810”

  

1508 

 .“815“- מ“חדק”: “815”

 . עבור, מצאנו אנשיםחיפשנו מסביב ולא . חיפשנו מסביב ולא מצאנו אנשים, “חדק” כאן “815”: “חדק”

 .")אני חושב"ייתכן , משובש(אני גם כן אחפש אותם . רות: “815”

 . “טריבון”, אנחנו שומעים אותך מצוין: לא ברור

במקום  רים"ג הסט"המסוקים החלו להשתמש באות הקריאה של מפל, ככל הנראה[. “810“-  מ“פגודה”: “810”

 ].תו קולאו" פגודה"ול" חדק"ל; 206-באות הקריאה של ט

 .שלח, “פגודה” כאן “810”: “פגודה”

 ?מה אתה אומר: “810”

 .שלח את דבריך, “פגודה” כאן “810”: “פגודה”

 ?   מה צריך לעשות פה: “810”

 .“810”, “פגודה”: “810”

  . תחפש אם יש אנשים במים, “פגודה”כאן : “פגודה”

 .   רות: “810”

  .]"ליברטי"[אני מבין סביב הגדולה : “טריבון”

  . אל תדברו עכשיו על הערוץ, אל תדברו עכשיו על הערוץ: “פגודה”

  .נראה לי שמצאתי אנשים, חמש-חמש: “פגודה

 .                        חיובי: “פגודה”

 .                  .   ברור, ברור, רות: “פגודה”

 .   רות: “פגודה”

  .    םזה לא אנשי, זה סירות, זה לא אנשים, שלילי: “פגודה”
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  ?להוות ממסר, האם אתה יכול לעלות קצת יותר גבוה: “טריבון”

 .   רות: “810”

 .“טריבון”, “810”; “טריבון”, “810”: “טריבון”

 .“טריבון”, “815”. “טריבון”, “815”: “טריבון”

  ?האם נראה לך שמצאת: “טריבון”

  .ידתודיע לי מ. הדבר הראשון שתברר מה הלאומיות שלהם, רות: “טריבון”

  

1509  

  .אני לא מבין. לא ברור מה קורה פה: כסלו

  

1510  

     “815“-  מ“פגודה”: “815”

  שלח, “פגודה”: “פגודה”

  .מבין האוניה לא מסוכנת: “815”

  ?    האם אתה מצליח לזהות את הנתינות שלה. לא בטוח שהיא לא מסוכנת, “פגודה”כאן : “פגודה”

  . 5GTRכתוב , שלילי: “815”

 .תרו: “פגודה”

  ?   “פגודה”, האם זה אומר משהו: “815”

  .זה לא אומר כלום, שלילי: “פגודה”

  .מנופחות-מאחוריה נראו כמה סירות לא: “815”

  . אנשיםםולא רואי] ככל הנראה אסדות ההצלה [הוא רואה סירות. אין אנשים, כסלו: שמעון

  . חיל הים גם מדווח שאין אנשים: כסלו

   .סירת רפאים: שמעון

  ?חיל הים בסביבה, תגיד לי :כסלו

  רים " סט3יש להם : שמעון

  .מסביב: כסלו

וח היה של מוביל יוהד; כך במקור[ספקטור "] כורסה"מוביל [. הוא מנמיך כדי לראות יותר טוב. מסביב: שמעון

  .ציםפדיווח שאנשים קו] יוסף צוק, "רויאל"

  . שההליקופטרים יחזרו הביתה, רוברט: כסלו

  .בסדר: רוברט

  .בלי לאסוף אף אחד. שניהם: לוכס

  .אוקיי: רוברט

 .   ברור, רות: “טריבון”

  .   “815”, תשים לב לתרנים שם, רות: “טריבון”

  . “טריבון”, “815”: “טריבון”

  .  מייל60טווח של , 070") מרגוע"יתכן , משובש(, אתם חוזרים הביתה,  איתך“810”תיקח את : “טריבון”

  .חמש: “טריבון”

  

1512  

  .אני אבקש ממנו לבדוק עוד פעם.. .דגל אמריקאי על האוניה,  כסלו,אה...  רוברט:וןשמע
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  ?בטוח או לא בטוחאתה : כסלו

  .ק שניתאני בוד.  בטוחהוא דיווח את זה. הוא יבדוק עוד פעם: שמעון

  .שיסתכל עוד פעם על הדגל: כסלו

  בודק שנית: שמעון

 . זה ברור, קיבלתי, רות: “טריבון”

  ?   האם זיהית בברור דגל אמריקאי, זה ברור, רות :“טריבון”

  .תישאר בינתיים מעל האזור, תודה: “טריבון”

 .   “815”, "10 ".“815“-  מ“810”: “815”

  .“טריבון”, “815”: “טריבון”

 .חמש- חמש: “815”

  .ותבדוק עוד פעם אם זה באמת דגל אמריקאי) pass –יעף " (פס"מבקשים שתעשה שוב : “טריבון”

 .   רות: “815”

 . חמש- חמש: “טריבון”

  ?   מה בעניין הדגל, ברור, רות: “טריבון”

 .   ברור, רות: “טריבון”

  .ומייד נודיע לך, תישאר בינתיים בהמתנה, חמש- חמש: “טריבון”

 ?     זה ברור: “טריבון”

  , “טריבון ”,“815”: “טריבון”

 . ותחזרו הביתה“810”קח את : “טריבון”

 . מייל65טווח של , 065) ןכיוו(: “טריבון”

  . מייל65, 065: “טריבון”

  קיבלתי: “טריבון”

 .   זה ברור, רות: “טריבון”

   .אני מייד מודיע לך מה לעשות, קיבלתי: “טריבון”

  .רות: “טריבון”

  

1513  

  ?נו, שמעון: כסלו

  .מיד הוא מדווח, הנה: שמעון

  

1514  

  .ם שהוא עובר מעליהםאנשים מתחבאים כל פע. דגל אמריקאי, כסלו: שמעון

  .לחזור הביתה, טוב .הבנתי: כסלו

  

1515  

  ?יש לך קשר עם ההליקופטר בסיני, שמעון: כסלו

  .אין: שמעון
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1516  

  ?לסופר פרלונים אין דלק, שמעון: כסלו

  . שהוא קצרדיווחהוא : שמעון

  .עריש- אחד לאל: כסלו

  ?מה: שמעון

  . עריש- אחד שילך לאל: כסלו

  .בסדר: שמעון

  . זה הכל, היתחד הבאעריש ו- אחד לאל: כסלו

  .................... בסדר: שמעון

  ].QLלא ידוע מה זה [? QLם ו שיןא:כסלו

  . דברםאין שו: שמעון

  .חמש-  חמש:“טריבון”

 .         “טריבון” “815”, שים לב: “טריבון”

  .זה שיש לו יותר דלק מכם, לפי ההוראה. זה ברור, רות: “טריבון”

  

1517  

  .הם נמוכים מאוד שם:  ברורלא

  .  איןQLוגם : לא ברור

  .     5גובה : לא ברור

  .מים לאוניהאנשים מה) משובש: (לא ברור

  .אחד לאל עריש ואחד הביתההליקופטר : כסלו

  .בודק, רות: “טריבון”

  .“טריבון”, “815”, “815”: “טריבון”

  .זה שיש לו פחות הולך לאל עריש, זה שיש לו יותר דלק מכם יחזור הביתה:  שימו לב: “טריבון”

  .כנראה זה שילך לאל עריש יחזור אחר כך, כרגע שלילי: “טריבון”

 ?   מי מכם הולך הביתה: “טריבון”

 ?     מי הולך הביתה: “טריבון”

 . אוקיי: “טריבון”

 

1519  

  .  זאת ההוראה שניתנה מלמעלה, קיבלתי את ההודעה וידוע. זה ידוע, רות: “טריבון”

  .טר בסיניפהליקו  איזהליתנסה למצוא , שמעון: לוכס

 

 ]תורגם מאנגלית ,חסרה הקלטה[ 1521

  . בדרך הביתה170-עבור ל: לא ידוע

  . בדרך הביתה170- הוא אומר עבור ל: “810”

  .   רות: “טריבון”
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  ]תורגם מאנגלית ,חסרה הקלטה[ 1527

Jewel]  815"- קורא כמה פעמים ל"]: תכשיט"כנראה."  

  .Jewel-קורא כמה פעמים ל: "815"

  

1604  

לעומק הים  [היא מתרחקת צפונה. אנחנו רואים אותה, היא מתרחקת. א טבעהלהאוניה עדיין , כסלו: שמעון

  .רק לידיעה. ]והרחק מהחוף

  

  .חסרה הקלטה ואין תמליל 1724-1605

  

1725  

  .ה נשארתורק את. תי את ההליקופטר השני גם כןרהחז? יש קשר עם ההליקופטר: רוברט

  

1742  

  ?שיציל שם אנשים או מה, מה לעשות איתו. ר פרלון מחפש את האוניה הפגועהפהסו 36: שמעון

  ?מישהו עונה שם. רוצה אותך] אלוף מוטי הוד[מפקד החיל ,  מנחם:לא ברור

  .כן, עונים: לא ברור

  .אני לוקח את הטלפון, חכה רגע: שמעון

  

1751  

, הנספח הימי בשגרירות בתל אביב, ל ארנסט קסטל"סא[ריר האמריקאי הוא מביא את השג. לא בטוח: כסלו

  .לשם] לין בלאשסרן עם עוזרו 

  ? פוחד שיפתחו עליו באשאהו: שמעון

  

1819  

  .ם הביתהיהם הולכ: שמעון

  .באזור כבר אני מבין : ...כסלו

  .אוניההסופר פרלון שואל מה לעשות עם ה, כסלו: שמעון

  .יד אותו על האוניהרהול הוא צריך לנסות ,שמעון .הוא שם נחת: כסלו

  

1820  

  .תגיד לו לא לקחת שום אנשים בגלל בטיחות טיסה, שמעון: כסלו

  .טוב: שמעון

  

1821  

  .אם הוא יכול לקחת אותם, הוא שואל אם במידה ויש פצועים על האוניה: שמעון

  . כן, אם הנוסע שלו ירצה: כסלו

  . של הנוסעאז אומר לו בהתאם לשיקול דעתו : שמעון

  .אוקיי: כסלו
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1834  

  ? הזה"עופות"מה עם ה, שמעון: כסלו

  .הילאונ.....  מייל בים40. יש לו עוד הרבה? “807 עופות": שמעון

  

1840  

  .הוא עד מעט ינסה להוריד. היהוא קרוב מאוד לאונ, כסלו: שמעון

  ?הוא מנסה לנחות, שמעון: כסלו

  .ליהיל להתארגן מעחהוא כבר מתקרב ומת: שמעון

  

1857  

הם ענו להם . זרקו פתקה.  לשכנעחלא הצלי] ל קסטל"סא[ הנוסע .האוניה לא רצתה לעצור, כסלו: שמעון

  .]היו הרוגים ופצועים רבים. זאת היתה טעות". נפגעים"ייתכן , מילה משובשת[... שאין.... חזרה 

  .חוזר ההליקופטר. טוב: כסלו

  

  .זאת היתה התשדורת האחרונה בנוגע לאירוע

  

  

                                                 
1

הנוסח שמובא כאן הינו תרגום לעברית של התרגום לאנגלית . המתרגם לא הצליח לאתר את המקור של עדות קרני  

  . שבידי מחבר ספר זה
2

." שרות להעמיק בהתבטאותו מעבר לנאמר בוועדת ירושלמיעם מותו אבדה האפ. 2000 ביולי 11-לזר קרני נפטר ב"  

  .20' ע, 2002ח חיל האוויר "דו
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