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  . הופעת ראש הממשלה במועצת אירופה ושיחתה עם ראש ממשלת אוסטריה13סדר היום : 

  
  . מאיר:ראש הממשלה ג

  
עוד  במוצאי  שבת  התקשר  פטיש עם שטיינר ממשרד 
החוץ  בוינה,  וביקש לשאול אם קרייסקי יהיה מוכן להפגש איתי, אם אפשר עוד ביום 
א'. לא מצאו אותו לא במוצאי שבת וגם לא ביום א' בבוקר, לפני הטיסה, בזמן הטיסה 

תי,  אך ביום ג' בדרכי חזרה התקבלה  הידיעה  כי  ביום  א'  לא  יוכל  להפגש  אי
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  כך אספר על שטרסבורג.- משטרסבורג, אוכל להפגש איתו. קודם אספר על קרייסקי, אחר
  

, הגעתי ללשכתו, והשיחה 3.00אתמול,  בערך  בשעה 
רבעי, כמעט שעתיים. קרייסקי דיבר גרמנית, בתחילת השיחה - נמשכה  בערך שעה ושלושת

ידי כך יוכל להיות בטוח כי יתבטא - פת אמו, אך עלהוא  ביקש  סליחה  על  שידבר בש
בדייקנות. זאת הוא יכול עשות בגרמנית יותר טוב מאשר באנגלית. בשיחה בינינו היה 
מתורגמן.  יחד עם קרייסקי היו איש לשכתו ושר הפנים. ראשית הוא אמר כי הוא מודה 

ים הרבים וההכרזות על  הביקור.  הוא  אמר כי הוא רוצה גם להעיר הערה בקשר למאמר
שהיו בקשר אליו. כינוהו בוגד בענין היהודי ולעמו. הוא אף פעם לא היה ציוני, אף 
פעם לא היה דתי, אך הוא אף פעם לא התנכר למוצאו היהודי. ישנם אנשים כמוהו, אשר 
אינם  רואים  בישראל  מכורתם.  אך  דבר זה לא מנע ממנו להכיר במשמעות של מדינת 

ר  יהודים העוזבים את ארצות מגוריהם. הוא תמיד הכיר בהישגים העצומים ישראל  עבו
  שהושגו בישראל.

  
גישתו  זו הביאה אותו למסקנה שיש לעשות הכל כדי 
שישראל  תתפתח  בחופשיות  וללא  הפרעה.  בכל פעולתו בשדה מדיניות החוץ הוא עשה 

טרי וכך חשה משפחתו. הוא לקידום  יעדים  אלה.  הוא  אוסטרי,  תמיד חש עצמו כאוס
  אוסטרי ממוצא יהודי.

  
  השר י. גלילי:

  
  האם היה רישום של השיחה?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
כן. איש משלו רשם, וגזית רשם. אקריא אולי חלקים 
מן  הדברים,  בדיוק  כפי  שאמר: ועתה ברצוננו לתאר את המצב כפי שהוא רואה אותו 

קודם לכן בועדות העליונות של מפלגתו ושל האגודים  וזאת  בצורה  שתיאר  אותו יום
המקצועיים. הוא ניסה להסביר להם כמה חיונית היא ההגירה של יהודי רוסיה לישראל, 
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עבור  יהודים  אלה ההגירה לישראל היא הדרך היחידה להמלט מהדיקטטורה. זאת ועוד, 
ה וכי גזע של בני אדם פירוש  הגישה  זו  כי  ישראל מתעשרת בכוחות אדם חיוניים ל

יעיל וחזק בא לישראל. הוא מספר על דבריו אלה, כדי להראות כי חשב על הבעיה. הוא 
לא  יפרט  כל  מה  שאמר.  הוא  הסביר  כמו  כן עד כמה קרובה הגירה זו לליבם של 
הישראלים  שרבים  מהם  ממוצא רוסי. זאת הוא עשה כדי להסביר את הרקע של התגובות 

שבאו  מישראל.  אך  עליו  לומר  לראש הממשלה כי ברוסיה נמצאים מליוני   הנרגשות
יהודים,  והמעבר  דרך אוסטריה יכול להמשך שנים אם לא יחול שינוי דרסטי בבריה"מ 

ידי הערבים כמעשה חמור נגדם, כל הגירה לישראל - (עוד זה חסר לו). כל זה מתפרש על
פגיעה.  ההגירה  לישראל של יהודי אלג'יריה והגירה  זו  במיוחד,  היא  בעיניהם  

ותוניסיה  הדאיגה  אותם הרבה פחות. הוא משוכנע שאוסטריה הופכת לזירה עקובה מדם 
בשל הטרוריזם הערבי. הדבר הוא כך מפני שאוסטריה היא המדינה היחידה שדרכה עוברת 

מה ערבים, אך תנועה  זו.  היו  סימנים לכך עוד לפני חודשים אחדים, כאשר תפסנו כ
היה בדעתו לעורר את השאלה (של שנאו?) ממילא הוא קרא  Iהיו  סימנים נוספים. על כ

את  נאום ראש הממשלה בשטרסבורג וכן נאומים אחרים. ברור לו שהוא והיא לא יסכימו 
בהרבה  דברים, יש ביניהם ניגודים קוטביים. הוא למשל, בטוח בכך כי אילו טסו בני 

  כך יש לו ויכוח איתי).- חוטפיהם, צפוי היה להם מוות בטוח (על הערובה מוינה עם
  

כפי  שהוא מבין את גישת ראש הממשלה, עליו לנסות 
לשכנע  אותה  כי  היה  עליו  למנוע  שפיכות  דמים  ולהציל  את  שלושת  היהודים 
ל הרוסיים.  האקדחים  היו מכוונים אליהם. את הרביעי, את האוסטרי, אפשר היה להצי

בשלב  הראשון, אך לא בשלב הבא. אין הוא יודע מה היה קורה אילו נשפך דם אוסטרי. 
ישראל  נתונה  במצב  מלחמה ובמצב מלחמה חושבים אחרת. הוא עצמו היה פליט בשבדיה 
בתקופת  מלחמת  העולם השניה. הוא דגל במלחמה עם היטלר, אך לא כן השבדים. הם לא 

ר.  הוא מבין כל זאת היטב. הם לא ניהלו משא ומתן עם היו  במצב  מלחמה  עם  היטל
החבלנים,  איש  לא  עשה  זאת  מטעמם  (כלומר  האוסטרים  לא  ניהלו משא ומתן עם 

  המחבלים).
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בדו"ח  משיחתו  עם  השגרירים הערביים רשום שהוא 
את כן הוא מבקש - אמר  להם:   ראשית שעליהם מוטלת במידה רבה האחריות לפתרון, ועל

עזרתם.  שנית, יש קודם כל לדחות את מועדי האולטימטום ואכן דבר זה הצליח. תחילה 
. הוא הסביר להם שאין הוא -21.00כך ל- ואחר  -19.00ל  -18.00נדחה  האולטימטום  מ

מחזיק  את ממשלותיהם כאחראיות אך אעפ"י כן עליהם לסייע (ישנו שם המצרי, הלובי, 
משלותיהן צודקות). הם השיבו שישמחו לעזור, אלא כל מה הלבנוני  והעירקי. כלומר מ

שלאל  ידם  לעשות הוא להעביר לו מה שהמחבלים אומרים. תחילה לא רצו המחבלים כלל 
לשוחח אתם (עם השגרירים). על כל פנים את האולטימטום הצלחנו לדחות. עליו להדגיש 

הערובה - ותיהם לשלום בנישהשגרירים  לא  הציעו  דבר. הוא אמר להם שאם יערבו ממשל
ולשחרורם,  הוא יסכים להטיס אותם ואת המחבלים. השגריר העיראקי קיבל הודעה ששדה 
התעופה של בגדאד נסגר. שגריר לבנון אמר כי אליו אין לבוא בבקשות שכן ארצו פחות 
או  יותר  במצב  של  מלחמה  עם המחבלים. השגריר הלובי לא נמצא בוינה באותה עת. 

יורק והודיע שהוא מוכן לעזור. הוא, - ר  המצרי  טילפן  לשר  החוץ  שלו בניוהשגרי
הערובה. המצרי - ערובה מצרית לשחרור בני - קרייסקי,  שאל  אותו  האם פירוש דבריו 

  ערובה.- אמר שאין הוא יכול לערוב, אך תמיד נוהגים הם לשחרר בני
  

קימנו  מגעים אלה עם השגרירים כדי להניח יסודות 
כך  נאמר לנו שהמחבלים מסרבים לגלות לאן - די  לברר  אם  יש  אלטרנטיבה.   אחרוכ

בלילה, הוא  -10.00בכוונתם  לטוס.  את כיוון טיסתם יגלו רק כאשר ימצאו במטוס. ב
). (הוא לא אמר במשך כל הזמן FACILITIES(קרייסקי) החליט בדבר ביטול כמה הקלות (

בלים תבעו כי נבטל לא רק אשרות קבוצתיות אלא גם הזה  שהם  ביקשו איזה דבר). המח
אשרות  של  בודדים.   אך  אנו  דחינו זאת. האוסטרים ניסו במשך שעות לשכנע אותם 

האויר האוסטרי אין כלל - להסתפק  בזה.   אך היה עלינו למצוא מטוס מיוחד שכן לחיל
  מטוסים כאלה.

  
ל (כאן  הוא לא אמר שהחבלנים דרשו כי יבטלו את כ

האשרות,  והוא  עשה  מעשה רב וביטל רק את האשרות הקבוציות. כאשר אמרתי לו שאין 
כלל  דבר  כזה,  הוא אמר: ידעתי שזה אינו קיים, אך נתתי להם זאת, כאילו היה זה 
קיים  ועתה  אני  מבטל  זאת.  יש  מישהו מאנשי המנגנון בוינה, אשר מפקפקים בכך 
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בר, אך לנו הוא ביקש למכור, כי את האשרות הבודדות לא וחושבים שלא ידע על מה שדי
יבטלו.  אלא  את  הקבוציות,  בעוד  שאנו  יודעים כי הדבר אינו קיים. זאת אומרת 

  שלמעשה לא ויתר על שום דבר).
  

  כאן  בא  דבר  חשוב: הוא רוצה לומר לראש הממשלה 
  שרות מעבר דרך אוסטריה, כיצד  הוא  רואה  את הדברים בעתיד: יהודי רוסיה יקבלו א

  כמו עד כה. הם יוכלו לנסוע דרך אוסטריה. בשנאו לא ניתן להבטיח את שלום האנשים. 
  אין  הדבר  ניתן לביצוע. אין להם כח האדם הדרוש לכך. אין אוסטריה מדינת משטרה. 
  אין  לה  צבא  למטרה  זו.  פשוט, אין היא יכולה. מה שקורה מסביב לשנאו סותר את 

  מוסכם.  שנאו  הופכת  לאובייקט  לתיירות  (כל  המשלחות  הבאות מאמריקה). נכון ה
  שהערבים  היו  לומדים ממילא על המקום, אך אין ספק שהפרסומת מזיקה. אנו יכולים 

  שבאיזה מקום שהוא יקום, בחסות האו"ם מקום לשהייה ומעבר  - לחשוב  על  משהו  אחר 
  שאינם יכולים להמשיך בגלל מצב בריאותם. זאת ועוד,  לאותם  אנשים,  מבין המהגרים

  עלינו  לתבוע  מישראל  לבקש  ממשלות  אחרות  להשתתף בנשיאה בנטל של פעילות זו. 
  אני  יודע  שיש  שמחה על עמדתה של ממשלת הולנד (ראש ממשלת הולנד דיבר איתו, אך 

  הולנד היא דבר ממשי, אם  כסוציאליסט  אל סוציאליסט, ועדיין לא ברור אם ההצעה של
  הם מוכנים להכנס לענין או לא. כנראה שנאמר איזה דבר בענין זה).

  
  שר התיירות מ. קול:

  
  שמעתי הכחשה ברדיו.

  
  רה"מ הגב' ג. מאיר :

  
אך הדברים התפרסמו בעולם ופגעו בו. קרייסקי אמר 

  אוסטריה עזרה  כי  יש  שמחה  רבה על עמדתה של ממשלת הולנד. אך עובדה היא שממשלת
אלף יהודים לעבור לישראל. מדבר זה מתעלמים. העתונות הישראלית קוראת לנו   -164ל

שנה. אנו דוחים  30-40בשמות  גנאי,  אף  אומרת שאנו נאצים ומזכירה דברים מלפני 
זאת.  משום כך אבקשך מאד לשקול מה יכול להיות תפקידן של מדינות אחרות. נשמח אם 
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צו  ליטול חלק. זה יקל עלינו. נשמח אם ממשלת הלווציה תיטול חלק אף ההולנדים  יר
היא בהעברת מהגרים. נמל התעופה של וינה הפך לאחד משדות התעופה המסוכנים לתעופה 
אזרחית, אך אנו משלימים עם זאת. יתכן שגרמניה יכולה להרים תרומה, למשל באמצעות 

נוכל לשאת בנטל הזה לבדנו. קיימת עוד שדה  תעופה  כמינכן.  מכל  מקום  אנו  לא 
אפשרות  אחת  שעליה  חשבתי  רבות,  אולי אביאנה לממשלה, לשים את שנאו תחת חסות 

  יקל הדבר עלינו. - הנציב העליון לפליטים של האו"ם, אם הוא יסכים 
  

יש  בינינו  שאלות  נוספות,  כגון: האם מדיניות 
ענין זה אנו חלוקים. אך לא ניכנס לזה כאן, המאבק בטירור שנקטתם בה היא נכונה. ב

  סופי.- כי זה רק יוביל לויכוח אין
  

מי  שרוצה  לקרוא  את  הדברים שאמרתי לו, יקרא. 
פי  התפיסה הזו היהודים הם גורם מטריד, ולפתור - באופן  תמציתי,  אמרתי  לו  שעל

הטירוריסטים לא  את  בעית  היהודים  היא  לסלק  את היהודים. אם לא יהיו יהודים,
יתקיפו  אותם.  אך  לא  תמיד  הדבר  עוזר, גם לאלה שנשארים בלי יהודים. נדהמנו 
מהחלטתו,  ויותר  מאשר  נדהמנו, היה בכך הנצחון הגדול ביותר לטירוריסטים, יותר 
מרצח יהודים אפילו, כי המדינה קיבלה את תביעתם, ועכשיו אוסטריה עומדת כך, שהיא 

ת  להמשיך  את המעבר דרכה, היא יכולה להפסיק אותו בכל עת, והרוסים אינה  מחוייב
יכולים לומר, כי היות וליהודים אין אפשרות מעבר, אין הם יכולים לתת להם ויזות, 

כך, אך אנו - אין  טעם בכך כי אין מי שיקבל את היהודים. איני יודע אם הוא חשב על
וכן, היה זה טבעי שיבוא בדברים אתנו, כך, ואם חשב ששנאו הוא מקום מס- חושבים  על

אולי היה משכנע אותנו בכך, אולי היינו מחפשים דרכים אחרות. אך עובדה היא שבשעה 
לפנות  בוקר,  כאשר דברתי עם פטיש, אשר הודיע לי על השינוי הדרסטי בעמדת   3.00

זאת עוד ממשלת אוסטריה, כבר פרסמו סוכנויות הידיעות בעולם את החלטתו, והן ידעו 
. 10.00לפני  פטיש.  קרייסקי  לא  הכחיש זאת. הוא אמר שהציע להם מה שהציע בשעה 

כך, או הממשלה - לפנות  בוקר. הוא החליט על  -2.00-2.30לפטיש  הדבר  נודע  רק  ב
  כך לעתונות והודיע זאת לטירוריסטים.- כך. הוא הודיע על- החליטה על
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תבים כל מיני הוא  יודע  כי  בעולם  אומרים  וכו
כך שהציל חיי ארבעה - דברים, אך מאוסטריה הוא מקבל מאות ואלפי מכתבים ומברקים על

כך  אמר, אינכם אומרים כלום. אמרתי: גם אנו מעריכים במקצת חיי אנוש - אנשים.  על
  בכלל וחיי יהודים בפרט, אך השאלה היא בחיי כמה יהודים זה יעלה להבא.

  
  ך והתרבות י. אלון:סגן ראש הממשלה ושר החינו

  
  הוא מביא זאת כהוכחה שאין אנטישמיות באוסטריה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
באוסטריה  יש  שתי  מפלגות  אופוזיציה. אחת מהן 
יצאה נגדו בכל תוקף. בימים אלה יש בחירות שני מחוזות גדולים ביותר, האחד שוינה 

  , שה"פרסה" שייך לה, אשר יצאה כלולה  בו  ומחוז  נוסף.  ישנה  המפלגה  הליברלית
  קצף נגדו, וישנה המפלגה הפרו נאצית, אשר מלאה שבחים עליו.- בשצף

  
אמרתי לו כי קראתי שסאדאת שלח שליח להביע הערכה 
על  מעשהו.  הוא  אמר:  כן,  יש יחסים טובים מאד עם מצרים, והמצרי הזה היה פעם 

עים לקבל מחמאות כאלה. הוא די בטוח שגריר  באוסטריה.  אמנם  הוא אמר שלא תמיד נ
  כך נעימה. היו לי שיחות נעימות יותר בחיי.- בעצמו והשיחה לא היתה כל

  
מה  שהוא  מציע  באופן קונקרטי זה: א. שמצד אחד 
יהודים יוכלו להמשיך לעבור דרך אוסטריה; ב. מצד שני, הוא דורש מאתנו שנמצא עוד 

יינה מוכנות גם הן לשאת בנטל הזה יחד איתם. מדינות,  לא  במקומם  אבל  כאלה שתה
מדוע  רק  הם? יש תורכים ויש יוגוסלבים. הם עשו מעשה הומאניטרי גדול, כאשר גרש 

מהם. למעשה קבלו בסוף רק  5000אמין  את  האסיאנים מארצו, והם היו מוכנים לקלוט 
שות זאת לבדם. .  הם הראשונים למעשים הומאניטריים בעולם, אך אינם יכולים לע1500

אולי  אפשר  לבוא  במגע  עם הרוסים, והוא מוכן אף לעשות זאת, שישלחו את העולים 
באוניות.  אמרתי: האם זה הבטחון? קדאפי שלח צוללת נגד ה"קווין אליזבט", ובשמחה 



 8סודי ביותר                                          3.10.73ממשלה 
 

יעשה  זאת  נגד  עולים. הוא אמר: נכון, צריך לחפש דרך אחרת. עם שנאו בשום פנים 
", אין TO FACE ITלהמשיך. אין הוא סוגר את שנאו מחר, אך תצטרכו " ואופן אי אפשר

לנו  כח  האדם  והאנשים  הדרושים  כדי לשמור על המקום. אמרתי שאין לנו כל ענין 
להשאיר  אצלו  את  העולים,  הלוואי  שרוסיה  היתה  מוכנה לאפשר לנו להביא אותם 

משם, אך לא תמיד מתאפשר לנו להוציאם במטוסים  שלנו  ושל  אחרים, לקחת אותם ישר 
מוינה  עוד באותו יום, ולפעמים הם צריכים להשאר שם מבוקר עד ערב, מערב עד בוקר 

שעות. הוא אמר כי אפשר יהיה אולי לעשות זאת תחת מסווה של אנשים חולים,   24או  
לעניני אשר יבלו את הזמן הזה, אם יהיה צורך בכך. הוא הזכיר גם את הנציב העליון 

  פליטים.
  

ארי היה איתי באותו אוירון לשטרסבורג, - מרדכי בן
על - ואתמול  חזר  איתי  מוינה.  עוד בדרך לשטרסבורג דברתי איתו. אמרתי לו כי אל

יום, ולא להשאיר אותם שם. כמה - מוכרחה  להתארגן  כך, שיוכלו לקחת את העולים יום
  על מוינה?- פעמים נוסע אל

  
  נ. פלד:השר לקליטת העליה 

  
  זה   תלוי  במספר  האנשים.  לפעמים  יש  מטוסים 

  יום ואף שניים ביום. אפשר יהיה להטיס את האוירונים פחות מלאים.- יום
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  עולים שבאו יום קודם לשנאו.  90אתמול הגיעו אתי 
  אה הבוקר. עולים אשר באו אתמול בבוקר לוינה. הם יצאו כנר 70עד  40נשארו שם עוד 

  לא  היה  עוד מקום במטוס. הבוקר וודאי יבואו עולים נוספים משם. בדרך מוינה אמר 
  יום - על יכולה לקחת יום- ארי,  כי אין בעיה לשלוח מטוס מדי יום ביומו. אל- לי  בן

  כמה  שנחוץ.   כך  עמד הענין. זאת אומרת שלא מיד יפסיק את מעבר העולים. הוא גם 
  נאו מחר. אמנם מישהו אמר שמתוך רתחה והתלהבות, בעת ישיבת הממשלה אינו סוגר את ש

  כך הסבירו לו שזה - האוסטרית, הוא נתן הוראה ששר הפנים יסגור למחרת את שנאו. אחר
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  לא  ייעשה.   הוא  די  מדוכדך.   כל  הוידוי הזה של "יהודי ואוסטרי" ו"אוסטרי 
  ידי כל האיגודים המקצועיים - וא נישא עלויהודי"... אך יחד עם זאת הוא מרגיש כי ה

  וחברי  מפלגתו,  ובכלל  יש  גויים  אשר  חושבים כי הוא עשה מעשה הומניטרי מאין 
  כמוהו,  ואין  זו  אמת  שהיה נצחון גדול של הטירוריסטים. הנצחון היה במינכן או 

  ן. אמרתי לו במקומות  אחרים.  ניסיתי לסתור את דעתו כי שדה התעופה של וינה מסוכ
  כי  ברומא  אין  הרבה  יהודים מבריה"מ, ובכל זאת הבט מה קרה ברומא, הבט מה קרה 
  באתונה.  הבאתי כדוגמה את מקרה ה"סטרלות" ברומא ואת מינכן בעת האולימפידה. בכל 

  מקום בו יש יהודים, שם מסוכן, כי לשם הולכים הטירוריסטים.
  

אים, מפני שלא לא הסכמתי ללכת איתו למסיבת העתונ
רציתי  להעמיד  עצמי  בויכוח איתו בביתו בפני עתונאים. בדרך לשדה התעופה שמעתי 
קצת  ממסיבת  העתונאים  ששודרה בשידור חי. הוא בשלו, שבשנאו זה לא יכול להמשך, 
ומוכרחים  למצוא  עוד  מקומות  לטרדה הזו של העברת יהודים. מה שנעשה בעולם מאד 

ריקאים  נותנים  לי עצות, אדרבא, שיעמידו אוניה כדי לקחת יהודים פוגע  בו.  האמ
  מבריה"מ.

  
  אני  לא מציעה שיהודים בעולם, חוץ מהמטורפים של 

שכל  מה  שהם  עושים  מזיק לנו, גם מה שעשו בשגרירות אוסטריה בוושינגטון, - כהנא
ירדו לחייו. אך לא יפגינו. מה שאפשר לעשות הוא שיהודים   - כאשר  השתלטו  עליה  

  השאלה היא מה אנו עושים למען העליה.
  

מה  שהתקבל  בשטרסבורג,  זוהי החלטה. אך אין לה 
ממשות.  לולא  היו  ממשלות  בעולם אלא רק פרלמנטים, בישראל אפשר היה לחיות יפה 

  מאד.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
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  לרבות הכנסת?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  הכנסת לאו דווקא.
  

מאד סימפטי ואוהד, מאד אוהד וזה - זהו  פורום מאד
ראש, אביו היה - נעים.  האיש  בלומנפלד, אשר עומד בראש הועדה המדינית, היה היושב

יהודי, אמו דנית, מתוך הייחוס הזה היה באושוויץ, ושם הכיר את יהדותו. יש לו כל 
  ו היא שויצרית.מיני ענינים בארץ, בנה בית בקיסריה. אשת

  
  שר התיירות מ. קול:

  
  איזו מדינה הוא מייצג?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  גרמניה.

  
ראש המועצה, שהוא סנטור ופרופסור - האיטלקי, יושב

באוניברסיטת  רומא  לחוק  בינלאומי, הוא ידיד נפש שלנו, אתמול פרץ אפילו בבכי. 
תא, או באיזה מקום אחר יש לו דם התחלתי  לחשוב  שיש  לו  איזה  סבא  או איזו סב

  יהודי.
  

גם  לאחר מעשה, אני מוכרחה לומר כי איני מצטערת 
על שנסעתי, כבודי בוודאי לא פחת, וגם כבודה של מדינת ישראל. כאשר יש מישהו אשר 
עומד לגזור גזירה על יהודים, אין זו בושה לבוא ולהתדיין איתו. יכול להיות שבכל 

יום, ויקחו את - על יטוסו יום- המעבר,  בעיקר  אם  מטוסי אל  זאת  הוא  יפסיק  את
העולים.   אך  בוודאי  זה  יוכל  להמשך, אך איני חושבת שאנו משוחררים מלחפש גם 
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דרכים  אחרות.   מה  שבאמת  הייתי  רוצה  הוא, שאף יהודי אחד לא יעבור על אדמת 
לא יהיה אף יהודי מבין העולים  אוסטריה,  לו יכולתי להגיד לו באחד הימים: נצחת,

על אדמת אוסטריה. יש לו עוד טענה, היורדים אשר באים גם הם לאוסטריה, ועושים שם 
סקנדלים.  אמרתי לו כי איני יודעת אם מישהו מממשלת ישראל ביקש ממנו לקבל אותם. 

  בעצם האם אלה שנמצאים בוינה הם יורדים או נושרים?
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

  בוולדגרסה יש קבוצה של יורדים.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

יום, מתי יעשה זאת? - אם  מטוס יקח את העולים יום
  הרי יש מדי יום כמה רכבות המביאות עולים.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
מהריכוז  בשנאו  או במקום אחר, הוא יעביר אותם. 

קום אחר, אשר לא יהיה אובייקט מוכרח  להיות  מקום שבו ירוכזו, בתחנת רכבת או במ
לטירוריזם.  בכל  אופן,  ברור  כי  הם מוכרחים להמצא באיזה מקום. האם יש מישהו 

  מהשרים אשר חושב שלא צריך לקבל מקום אחר, מבלי להגדיר אותו?
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
אולי אפשר לפני שדנים בכך, לדעת מהן האפשרויות, 

אני  למשל,  איני בין אלה אשר מתמצאים בבעיה. אולי כדאי שמישהו  מהם  המקומות? 
  כך.- המתמצא בכך, גם מבחינה משפטית, ידבר על
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

נחמיה  לבנון  אמר כי לא אנו קובעים בכלל באיזו 
דרך  יצאו  היהודים  מבריה"מ.  אתמול  באוירון היו בודדים ממוסקווה, אשר הגיעו 

מטוס,  אך מקייב, מגרוזיה, מריגה וממקומות אחרים, הגיעו היהודים לוינה לוינה  ב
  ברכבת. עד כמה שלמדתי את הענין, חלק קטן יכול לטוס  ממוסקווה ומלנינגרד.

  
  מר נ. לבנון :

  
  

  מגיעים ברכבת. 90%מגיעים במטוסים.  -10%פחות מ
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

יש רכבת דרך הרוסים  קובעים כיצד יצאו היהודים. 
רומניה,  אך בה מגיע מספר קטן של יהודים. הרוב המכריע מגיע דרך הונגריה וצ'כיה 

  אל וינה.
  

  לב:- שר המסחר והתעשיה ח. בר
  

  מי קובע באיזו רכבת?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

ממשלת  בריה"מ.  אומרים  שגם היהודים אינם ששים 
ת בדרך הטבע מוגבל, בעוד שברכבת הם כולם לטוס, כי אז משקל החפצים שהם רשאים לשא

יכולים  לקחת הכל. אמנם בתחנות הרכבת גוזלים לא מעט מכך, אך בכל זאת הם לוקחים 
ידי ממשלת - הכל.  למדתי  מאנשים המטפלים בכך, כי הדרכים וכלי התחבורה נקבעים על

שעות,  24ידי  היהודים. הם אומרים כולם, כי הנסיעה ברכבת במשך - בריה"מ  ולא  על
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  היא דרך של עינויים שקשה לתארה.
  

  מר נ. לבנון :
  
  

  גם הנסיעה וגם החיפושים.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

בשטרסבורג  שאלו אותי אם יש לנו הוכחות שהרוסים 
או  הצ'כים  מעורבים  בכך.  אמרתי שהכל יכול להיות, אך לי אין מידע שאני יכולה 

ים היו מעורבים בכך. איך עלו אנשים מזויינים פיו  כי  הצ'כים  או הרוס- לאשר  על
  לרכבת, איני יודעת. עובדה היא שעלו.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

אני  רוצה  לומר  כי  הייתי מלא התפעלות מהאומץ 
הנפשי,  וגם הפיזי, שלך בנסיעה זו, כי ידעת שאינך הולכת לשיחה קלה עם קרייסקי, 

  שבת לגבי היציאה- ת הבעתי את ספקותי במוצאילאחר  כל  מה ששמעתי קודם. יחד עם זא
אליו.  מדוע?  לא רציתי לומר את הסיבות לכך אז, אך עכשיו אני רוצה לומר, ראשית 

  כל משום שיש לו תסביך יהודי.
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

  היה חשוב לומר זאת לפני היציאה. ולא עכשיו.
  

  שר התיירות מ. קול:
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  ועצה שלך לא תועיל.אומר מה שיש לי לומר, 
  

ראשית  כל יש לו תסביך יהודי, ותסביך גם כלפיך. 
אני  מניח  כי יש לו תסביך כלפיך, כיוון שהוא יודע שאת ראש מפלגה סוציאליסטית, 
וגם  הוא  ראש  מפלגה סוציאליסטית, ומעמדו בעולם נמוך משלך. אז יש לו תסביכים, 

ה הזו. שנית, כיצד יתכן שהוא יכנע לראש שמעתי  על  התסביכים  שלו  בעקבות הנסיע
ממשלה יהודי בביתו? כאילו היה זה "לכבוש את המלך בביתו". אמרתי זאת עוד בישיבה 
ביום שבת, ולא קבלו את מה שאמרתי, שאילו היה סימן או רמז שהענין יסתיים בפשרה, 

ולא הנחתי בהבנה  או  בהדברות,  אולי כדאי היה המאמץ הזה, אך לא היה סיכוי כזה 
שבאמת  הסתובב  בגן,  כאשר  פטיש  ועוזריו חפשו אותו. היה ניסיון מצידו להתחמק 
מפגישה  זו.  אך כפי שאמרתי, את החלטת האחרת, ואני מוכרח לומר אני מלא התפעלות 

  ממעשך. נחוץ מאמץ נפשי כדי ללכת לוינה לשיחה כזו.
  

 אני חושב שאנו מוכרחים להתארגן בצורה כזו, מבלי
לומר  שאנו מוותרים על משהו באוסטריה. אך כנראה שזוהי גזירה, והפתרונות צריכים 

על יומי מוינה ובין אם בדרך של כיוון העולים דרך - ידי מטוס אל- להיות  בין אם על
סקנדינביה,  רומניה או ארצות אחרות באירופה, כי הרי לא נוותר על העליה מרוסיה. 

שאחרי  הצלחת הערבים אצל קרייסקי, יהיו נסיונות של שנית,  אנו  צריכים  להניח  
טירוריסטים ערביים לפעולות נוספות במקומות אחרים, ואולי גם באוסטריה עצמה, כדי 
להפסיק  כליל  את  העליה,  ואולי  הדבר  יהיה  נוח גם לרוסים, אעפ"י ששמעתי כי 

לצאת מארצותיהם, מאשר איזה רוסי אמר באיזה מקום, כי הערבים אישרו ליותר יהודים 
הרוסים, ובעוד שמארצות ערב הגיעו לישראל אנשים צעירים אשר יכלו להיות לחיילים, 
הרי  שהרוסים שולחים לישראל זקנים וחולים. זה יכול לשמש אליבי לרוסים, אך איני 
צריך  לדאוג  להם  לתירוצים, אלא לכך שהעליה תימשך ולא יהיה לאיש תירוץ להפריע 

ה  מחייב אותנו לבדוק בכמה בירות את האפשרויות האלה, ולא לרכז את העליה לכך.  ז
שבת. אמרנו כי צריך לחפש דרך, כיצד לפזר את - כך דובר עוד במוצאי- במקום  אחד. על

העליה הזו עד כמה שאפשר, ואולי אפשר אף להגיע להסכם עם ק.ל.מ, כי הולנד מייצגת 
זאת גם עם חברות תעופה אחרות ועם מדינות   אותנו  במוסקווה.  אולי  אפשר  לעשות

  אחרות. אפילו אם לא ייסגר המחנה בשנאו, אנו מוכרחים להתגבר על הבעיה הזו.
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ידי המחבלים, הוא - אין  לי  ספק  שמה  שהושג  על

עידוד  עבורם  לבצע  פעולות  נוספות.  כי אם יכלו להכניע בצורה כזו ראש ממשלה, 
דאי ינסו זאת גם בארצות אחרות. זהו הדבר החמור ביותר וזהו ולהשיג זאת ממנו, בוו

העידוד  הגדול  ביותר  שניתן לטירור. אפילו ממשלת לבנון נבהלה מכך, כפי שקראתי 
  אתמול, כי יש בכך עידוד רב לחבלנים, ואין היא מאושרת מכך.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
 כמו  לכל אחד, גם לי היו היסוסים אם ראש הממשלה
צריכה לנסוע או לא, אך חשבתי בסופו של דבר, שהיא צריכה לנסוע, וטוב שנסעה, כדי 
להדגיש  את  חיוניות  הענין  הזה  עבורנו,  ודווקא משום כך, שזה עלול לקרות גם 
במדינה  אחרת,  שידע  מי  שיש  לו עסק אתנו, כי הדבר הזה הוא בנפשנו, כדי ששום 

  כך חשוב לישראל. זה חיוני מאד עבורנו.- כלמדינה לא תחשוב, טוב, זה לא 
  

הערה  שניה שאני רוצה להעיר היא, כי כדאי שנזהר 
" כי אין governmental refugiesמאד  לא  ליפול  בפח  של מחנה בחסות האו"ם או ה"

עבורנו דבר מסוכן מזה. ראשית כל, האו"ם לא יקבל זאת. שנית, גם לו היה מקבל, אם 
העמיד  את  ענין  העליה היהודית כענין של פליטים, היו הערבים היינו  מאפשרים  ל

קושרים  זאת  לפליטים  הערבים,  והאו"ם  היה הופך לרגולטור של עלית יהודים. כל 
הענין  היה  הופך  לפוליטי,  והוא  עלול  היה לסבך אותנו. לכן אנו צריכים לנער 

ינם צריכים לחפש להם מדינה. אנו חוצננו  מכך.  היהודים  אשר  יוצאים  מרוסיה  א
  מוכנים לקבל אותם ואין לנו צורך בכך.

  
  

נדמה  לי שאנו צריכים כבר היום לחפש עוד דרכים, 
עוד  נתיבים,  כאן  כמה ושם כמה, כדי להעביר בהם יהודים. אם נכון שהולנד הציעה 

פין, אם כי טי- זאת,  הייתי  אומר  כי  כבר  עתה  אנו צריכים ללכת בדרך זו טיפין
לכאורה יותר קשה להגן על יהודים כאשר הם מפוזרים. מאידך גיסא יותר קשה למחבלים 
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להתארגן  לפגוע  בהם בכל מקום. יתכן שהדברים יתפתחו כך, שצריך יהיה לרכז במקום 
אחד  הרבה  עולים. עד כמה שנדמה לי, השלטונות הרוסיים הם שקובעים את מתן הויזה 

שר  יש  להם  פספורט, יכול האינטוריסט להסדיר את יציאתם כך או ליהודים,  אך  כא
  אחרת.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
עד  כמה  שאני  יודעת,  האינטוריסט  היא סוכנות 

  ממשלתית.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

האינטוריסט  היא  סוכנות  ממשלתית, אך היא תהיה 
הרוויח עוד קצת כסף. חברות תעופה אולי  מוכנה  לעשות  עוד  כמה  דברים,  כדי  ל

ומדינות שיש איתן קשרים, יכולות לשדל את האינטוריסט לשלוח דרכן את העולים, אלא 
אם כן המדיניות הגבוהה של בריה"מ היא אחרת. אך נדמה לי, המדיניות הגבוהה נגמרת 

ולה ברגע  שמחליטים  על  מתן  הויזה,  ואז  הם רוצים להפטר מהיהודים מהר. אז יכ
להתעורר  השאלה  כיצד  ירוויחו  עוד  קצת  יותר, לאינטוריסט יש סניפים באירופה 
במדינות  רבות, ועל בסיס של עסקה אפשר ללכת איתם. במידה מסוימת גם הנוסע מכוון 

  את הדברים, כי הנוסע יכול לומר שיש לו אינטרס לנסוע דרך מדינה זו או אחרת.
  

גד אוסטריה באמצעים אני  חושב  שלא צריך לנקוט נ
  כמו  חרם, על אף הלב הכבד שיש לנו עליה. איני חושב שאנו צריכים לפתוח עוד חזית 

כך  קשה. אוסטריה לא הגנה על היהודים אשר היו בה, ולא נתנה פיצויים ליהודים - כל
שנרדפו  בה.  האנטישמיות  שם  עתה היא לא פחות חזקה מאשר אז, ואיני חושב שזוהי 

ה צריך לצאת בחרם ובמלחמה נגד, ולהפוך את אוסטריה לנאצית מעונה. למרות תקופה  ב
המרירות  והרוגז  שיש  לנו  נגדה.  זוהי מדינונת קטנה אשר נמצאת בין מזרח לבין 

  מערב.
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עוד  לפני מלחמת העולם השניה, נכתב רומן מפורסם 
את עוד לפני עלית בשם  "וינה  ללא  יהודים",  כיצד  תיראה  וינה ללא יהודים, וז

אלף. ה"פרמייר"  11אלף יהודים, מהם נותרו היום  300הנאצים.  באוסטריה  היו  אז 
האוסטרי  הוא  ממוצא יהודי. כל יהודי מיטרד להם, ועל אף כל זאת איני חושב שאנו 
יכולים  לנהל  מלחמות  נגדם,  ואיני חושב שזה יוסיף לנו בריאות. צריך לכוון את 

היהודיים  הגדולים, כך שלא יגרמו לנו לעוד חזית. אם נוכל להסתדר שם האירגונים  
  מבחינת זכות המעבר, ננצל זאת.

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
גם אילו נסיעתה של ראש הממשלה נתקיימה כדי שהיא 

ירה, מנת לבטל או להקל על רוע הגז- ואנו  נהיה  משוכנעים שעשינו כל מה שניתן, על
היה  רצוי  שהנסיעה  תיעשה. גולדה נסעה כמעט ללא אשליות, אך מותר, כאשר הדברים 
מגיעים ליציאת יהודי בריה"מ, לקחת סיכונים כאלה. יש בכך גם סיכון דיפלומטי, אך 
לא  נגרע  מכבודה  של  ראש הממשלה, מכבוד הממשלה והמדינה, אם נסעה. בועדת החוץ 

נשי גח"ל לערער על הנסיעה הזו. היה לכך ביטוי חלש יותר והבטחון של הכנסת ניסו א
גם במליאת הכנסת, אך חברי כנסת אחדים, ביחוד חזן, ובועדת החוץ והבטחון גם אני, 
בארגומנטים  שונים,  הגנו  על  הנסיעה  הזו,  כדי  שלפחות ידעו היהודים ברוסיה 

בפרקטיקה הדיפלומטית, כדי והעולים  מרוסיה  בארץ,  כי  עשינו  מעשה  בלתי רגיל 
  להביאם לארץ. אם נשארה שריטה פה ושם, אין מנוס מכך.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
שמעתי  ברדיו, בדרכי לשדה התעופה, שאלו עתונאים 

  מה היתה האוירה בשיחה איתי, וקרייסקי אמר: רצינית.
  

  שר התיירות מ. קול:
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  כתוב שלא נתן לך אף כוס מים.
  

  מאיר:ראש הממשלה ג. 
  

  אתבע זאת ממנו.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

הנזק   שנודע  לכניעה  האוסטרית  מבחינת  עידוד 
הטירור,  הוא  נזק  שקשה לתקנו. הוא נעשה, והדרך היחידה לטשטש במשהו את עוקצו, 

ו נמצאות היא  דווקא  בהמשך  העליה מאוסטריה לתקופה לא קצרה, בלאו הכי גם לו הי
דרכים  אלטרנטיביות,  אוסטריה  היתה נשארת תמיד אחת הדרכים. אני מציע שהסוכנות 
היהודית,  שהיא  הצד  המשפטי  בשמוש  בטירת שנאו, תמצה את כל ההליכים המשפטיים 
העומדים  לרשותה  במדינה  כה  פרלמנטרית כאוסטריה, על מנת להמשיך ולהחזיק בבית 

שנים, ויש לנו עוד  7, הבנין נשכר לפני כמה שנים לתקופה של הזה.  אם  איני טועה
  שנים. בבקשה, ששר הפנים האוסטרי  ידיין עם מי שצריך  3-4זכות  עליו  לתקופה של 

המשפט  האוסטריים.  אין אנו צריכים להקל עליהם את המלאכה, ולהתקפל משנאו, - בבתי
  אלא להחזיק במקום כמה שאפשר.

  
  :שר התיירות מ. קול

  
הברונית  בעלת הארמון אמרה, כי היא רוצה להמשיך 

  בכך.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

הערה  נוספת  שאני  רוצה  להעיר  היא,  שאנו לא 
צריכים  להתערב בדרכו של הקנצלר לגבי בינאום הטירה, לא לתמוך בכך ולא לצאת נגד 

, כי אין סיכוי להצעה כזו, כי אין היהודים זה.  צדק  שר  הדתות  במה  שהוא אומר



 19סודי ביותר                                          3.10.73ממשלה 
 

הבאים  מרוסיה  בגדר  פליטים לפי ההגדרה המקובלת של האו"ם. אך מדוע אנו צריכים 
להיות  הפעילים  בכך,  אם  ישיג חסות בינלאומית, נמשיך להשתמש בשנאו. אותנו לא 

קרייסקי הטיל  צריך  הדבר  להדאיג, אין לצאת בפומבי נגד ההצעה, ואין לברך עליה.
  על שר החוץ שלו לטפל בכך, וזהו ענינו.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
ואם  יביא  זאת  למוסד  של האו"ם, ושם יהיה רוב 

  ערבי, אשר יחליט להטיל על עלית יהודים כבלים של פליטים?
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

שהיהודים אסון  גדול  יהיה  אם  הערבים  יצביעו 
על יתכנן - ישתמשו  בשנאו  תחת דגל של האו"ם. יחד עם זאת אני מחייב את ההצעה שאל

יום יבקר שם מטוס ויוציא את היהודים אשר יגיעו באותו יום, - את  טיסותיו כך שיום
ואת  אלה  שנשארו  מהיום  הקודם. זה טוב לענין וטוב גם ליהודים הנמצאים שם, גם 

מכן. אף פעם לא היה טעם להשהות את הטיסה, ואפילו - רידה לאחרמבחינת  הפיתויים לי
ערב. - יום או ערב- אם הדבר היה כרוך בהפסד כלשהו. עתה אנו חייבים שתהיה טיסה יום

ובאותה  עת  אנו  צריכים  לנסות,  אם ניתן, להרחיב את העורק הרומני, שהוא סודי 
  ביותר.

  
  תיבדק  ועוד  שתי  הצעות.  אני  מציע  שבכל  זאת

  אפשרות  של טיסה ישירה מרוסיה לישראל באמצעות חברה זרה, ק.ל.מ או סבנה. ק.ל.מ. 
  מתאימה יותר כי זוהי חברה הולנדית, והולנד מייצגת את ענינינו בבריה"מ. פשוט, 

  ומתן  באמצעות  השגרירות ההולנדית במוסקווה עם הרשויות הסוביטיים, - שיתנהל  משא
  פי הנחיות הממשלה - שהיא  סוכנות  ממשלתית  אשר  פועלת  על לרבות  האינטוריסט, 

  הסובייטית.  חברה  בינלאומית  תוכל  להפיק  מכך  רווחים  יפים, אם תטיס יהודים 
  במישרין  ממוסקוה,  או ממקום אחר, עם חניית ביניים באירופה, ומשם לישראל. אולי 

  שרויות. זה יכביד על יהודים אשר צריך לבדוק זאת לא כאפשרות יחידה, אלא כאחת האפ
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  יצטרכו  לקחת פחות מטען, אך מצד שני לא יצטרכו לעבור את נתיב היסורים של נסיעה 
  ארוכה ובלתי בטוחה ברכבת.

  
אם   כי   אני  מחייב  את  הרעיון  לחפש  דרכים 
ר אלטרנטיביות,  אני  מציע  שבשבועיים  הקרובים עוד לא נבקש ממדינות אחרות לאפש

סידורי  מעבר  אלטרנטיביים.  זה יהיה מהר מדי ומוקדם מדי, מחנה שנאו עוד פועל, 
  ואם נעשה צעד כזה, זה יקל מדי על קרייסקי לצאת מהענין.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  וגם על המחבלים.

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
  ונאי, אני מסכים למה שאמרה אתמול ראש הממשלה לעת

  כי  אנו  לא  רואים  בניתוק היחסים אמצעי יעיל. אנו עצמנו לא פעם נופלים קורבן 
  לצעדים  כאלה,  אך  מוכרחים  להחזיק  את  מתח  הויכוח בצורה גלויה ולא להקל על 
  האוסטרים.  שום  גישוש  מצדנו  לא ישאר בגדר סוד, ברגע שנדאג לברר אפשרויות של 

  או שוודיה, הדבר יוודע. הדבר היחיד שאנו צריכים לבדוק הוא, מעבר  דרך  הולנד  
  לברר  אם  חברה  בינלאומית  יכולה  לבדוק אפשרות להטיס יהודים במישרין. אנו לא 
  צריכים  לנהל  משא  ומתן  על  מעבר דרך ארץ אחרת. מובן שאם מדינה מסויימת תהיה 

  הירות מוגזמת, אשר מוכרחה להתפרש מוכנה  לכך,  לא  נסרב.  אני לא רוצה שנפעל במ
  בעקיפין  כהישג  לפעולת הטירור, בפרט כאשר אני בטוח ששנאו יפעל עוד ימים רבים. 
  אני  יודע כי שנאו הפך אצל קרייסקי לסמל. השגרירה האוסטרית אמרה לי לפני הדיון 

  דול של בכנסת,  כי  קיבלה  טלפון  משטיינר  האוסטרי,  שאומרים לי כי הוא ידיד ג
  ישראל, לרמז לנו כי ענין שנאו הפך להיות סמל לכל יוקרתו של הקנצלר.
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  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

אני  חושב  שלאחר  ביקורה  של ראש הממשלה, ברור 
לחלוטין  כי  ממשלת אוסטריה לא תבטל, על כל פנים לא רשמית, את החלטתה. בכלל לא 

ות לומר מה שהוא רוצה, וגם אין לי הכח לכך. התכוונתי  למנוע  מהשר קול את האפשר
צריך  לצאת  מתוך  הנחה  שזוהי  עובדה.  אנו יודעים את המשמעות שיש לכך מבחינת 
הכניעה  לטירור  הערבי,  והדרך  היחידה להקטין את הנזק של הכניעה הזו היא, שעל 

חלקים חשובים, יסוד  הודעות  ממשלת אוסטריה ודברים שנאמרו לראש הממשלה שיש בהם 
נדאג  לקיים  את המציאות שהעליה תימשך דרך אוסטריה. אם ממשלת אוסטריה אומרת כי 
לא  תמנע מתן ויזות מעבר לשלושה ימים מאף יהודי מבריה"מ אשר יבקש זאת, זהו לפי 
דעתי  בכל  זאת  בסיס  גם  למשא  ומתן וגם לדיון. אני לא חושב ששגרירת אוסטריה 

כך, אמרתי לה שאם יהודי בא מרוסיה ויש לו - אך כאשר דיברה איתי עלבישראל קובעת, 
ויזה  לשלושה  ימים,  והוא מגיע בבוקר לוינה והמטוס יוצא בערב, הוא צריך להיות 
במקום  כלשהו.  אם  יסגרו  את  שנאו,  ולאותו  יהודי  יש  די כסף, הוא יקח חדר 

אין לו כסף, יסע ישר עם כל החבילות באימפריאל,  ומשם  יסע  לשדה התעופה. אך אם 
ויחכה  למטוס  בשדה  התעופה.  כאן  יש בעיה שמוכרחים למצוא לה פתרון. לא עמדתי 

  בדיוק על משמעות הדברים, אך היה משהו בדבריו של קרייסקי על פיזור העולים.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אך  הוא  היה  מאד  רוצה  שזה  יהיה תחת שלט של 
  אדום, כדי להוכיח שהם הולכים לכך.ה- הצלב

  
כלומר, שבכל זאת יעמדו בהתחייבות לתת אפשרות של 

  טרנזיט.
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
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בוינה  הקו  המעשי צריך להיות כזה, שאנו עומדים 
על  קיומו  של המחנה בשנאו.  אני מסכים לדבריו של יגאל. איני בעד דרמטיזציה של 

כך קל. - יש חוזה, יש לנו זכויות שימוש בשנאו. זה לא יהיה כלהמערכה הבינלאומית. 
קרייסקי  אמר  שהאוסטרים  יקבעו איפה ישהו הזרים הנמצאים אצלם. אך למעשה זה לא 

כך  פשוט. מצד שני, אני בעד זה שדרך קשרים דיפלומטיים ננסה להמחיש מה - יהיה  כל
מעבר ומוכרח איפה שהוא לשהות, המשמעות  של  הדבר הזה. שכל יהודי מקבל את ויזת ה

  ואם לא שנאו, זה מוכרח להיות מקום אחר. מוכרח להיות לכך פתרון.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  פתרון פיזי.
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

  פתרון פיזי מעורר בעיות בטחון ובעיות אחרות.
  

  לון:סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. א
  

יש לי הסבר ביניים: הוא אמר כי גם אם האו"ם יקח 
על  עצמו  את  החסות על שנאו, ממשלת וינה תמשיך לתת את שירותי הבטחון הנדרשים. 

  אין זה עומד בסתירה לדבריו הראשונים.
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

אני אומר כי בכיוון זה צריך להמשיך בבירורים עם 
שני: אני בהחלט תומך בהצעת ראש הממשלה, שכל יום יבוא מטוס  ממשלת  אוסטריה. דבר

ויוציא  את  העולים. זהו ענין יקר, אך הדבר כדאי לנו. זה יקטין במידה כלשהי את 
 24המתח,  אם כי באופן ממשי אין הבדל עבור ממשלת אוסטריה, אם העולה שוהה בארצה 

  יכול להקל על המצב. שעות. אך בסיטואציה הקיימת, הענין הזה 40שעות או 
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ביחס  להסעת  האנשים  מבריה"מ, כיצד מסתדר הדבר 
עתה? עתה הוא מסתדר לפי הנוחיות של השלטונות הסובייטים, לפי אזורים גאוגרפיים. 
אנשים  באים  דרך  בוקרשט  אם  מקומם  ברוסיה  קרוב  לגבול רומניה (מולדביה או 

יעים משם, מגיעים יותר דרך בוקרשט, בחודש בסרביה).   בחודש  שיש יותר עולים המג
  שמגיעים משם פחות, באים פחות דרך בוקרשט. אני בעד זה שנבקש עכשיו מממשלת הולנד 

לברר אפשרות של הטסת  - וצריך  לשקול  מי יהיה הגורם אשר יעשה זאת   - ק.ל.מ  - ומ
עונינת בטיסה אנשים,  אם  ישירות ארצה ואם דרך אמסטרדם. אם ממשלת בריה"מ אינה מ

  ישירה ממוסקווה ללוד, יכולות להיות חניות לתדלוק.
  

איני  מצדד בפתיחת משא ומתן על הקמת מחנות מעבר 
במקומות  אחרים.   לו  היה  מתברר  לנו  כי ישנה אפשרות של הטסה באמצעות ק.ל.מ 

 48 ממוסקווה ללוד, זה יכול היה לשמש פתח. אך אז הבעיה תהיה שבמקום שאנשים יסעו
  ואיני חושב שיש בכך רווחים לרוסים, אלא הכבדה על הטרנספורט שלהם  - שעות  ברכבת 

אנשים  יסעו  למוסקווה וממוסקווה יטוסו, ואז משך השהייה שלהם במוסקווה יהיה   - 
  יותר קצר. חלק יסעו ברכבות וחלק יטוסו במטוסים למוסקווה.

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
ר לבנות טרמינל של עולים בוינה, ושם מדוע אי אפש
  להחזיק את כל העולים, כפי שהדבר קיים בציריך?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
איש,  אשר יימצאו   300-200יכולים  להתרכז  שם  

  בטרמינל במשך יום שלם. מדוע לא יהיה זה אובייקט לפיגוע?
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  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
  

  אחריותנו.זה יהיה טרמינל שלנו, ב
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

לכך  הוא אינו מסכים בשום פנים ואופן. הוא אומר 
  שדבר כזה לא יהיה. הלא בשנאו היו גם כן אנשים שלנו.

  
  השר לקליטת העליה נ. פלד:

  
על - אחת  האפשרויות  שאפשר לבדוק היא, שטיסות אל

ו לצאת משם עוד באותו לוינה  תורחבנה,  כדי שאותם אנשים אשר מגיעים לוינה, יוכל
  יום.

  
אני  מציע ללכת בכל הדרכים הללו, מתוך הנחה שמה 
שצריך  להשיג הוא המשך העברת האנשים דרך אוסטריה, תוך שימוש בחברה זרה, אחת או 

  שתיים.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

זוהי  אחת השאלות הקשות ביותר שאנו נתקלים בהן, 
ה  אלא כחלק והמשכיות של דברים שהיו לפני כן ולדעתי  צריך  לראותה  לא  כאפיזוד

  ודברים שיהיו לאחר מכן.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
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  אורח החיים היהודי.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  העולם בו אנו חיים.
  

המחבלים  ניסו  לפעול  בזירות  שונות  ובמקומות 
מאד לא מסובך לביצוע. לו היה זה קשור  שונים.  היתה התקפה על מיכלית נפט, והדבר

מנדב, דרך בחריין ומקומות - אל- בקרייסקי,  היה אומר להפסיק את אספקת הנפט דרך בב
אחרים. עשינו מה שעשינו, ולא הפסדנו מכך. נדמה לי שחטיפת המטוסים בעולם דועכת. 

כך - או כלהמטוסים האחרונים אשר לקחו מסעודיה ומפריז והמטוס היפני אשר נחטף, הבי
הרבה  צרות  למדינות ערביות, שהן החליטו לסגור את שדות התעופה שלהן. הדבר אינו 

  מביא להן נחת. אין גבול למה שערבים אחדים עם אקדחים יכולים לעשות.
  

כל  מה  שאפשר לומר על קרייסקי שצריך לומר, וכל 
וא טען לפני ראש מה  שחושבים  עליו  צריך לומר. כל אחד יכול לשפוך את לבו. אך ה

הממשלה שאי אפשר לשמור על הבטחון בשנאו, הוא טען שאי אפשר להבטיח את בטחונם של 
היהודים  שם, וזאת בעוד שהיהודים האלה נחטפו ברכבת ולא משנאו. האם בדרך זו הוא 
יצליח למנוע השנות מקרים כאלה? יתר על כן, הוא אומר שאם האו"ם יקבל על עצמו את 

נאו, הוא ימשיך להפעיל את המקום. לאוסטריה אין תשובה למקרה שערבים האחריות על ש
יתפסו שני יהודים זקנים. קרייסקי צריך להיות ערוך עם אנשים כמו גנדי וכמו אריק 
שרון,  כדי  להתגבר  על  כך. אך עם משטרה כזו כמו שיש באוסטריה, בכל מקום אפשר 

לשמור עליהם בכוחותינו אנו. גם קודם  יהיה  לחטוף  את היהודים, אם לא יאפשר לנו
חשבתי  וקיוותי  כי ראש הממשלה בשיחתה עם קרייסקי, אולי תוכל להזיז אצלו משהו, 
אך  זו  לא  היתה הכוונה היחידה של נסיעתה לדעתי, כי עם כל הכבוד לראש הממשלה, 

בנו. זו לסדר דברים לא תמיד את האדם המתאים. אך ראש הממשלה נסעה כדי לריב את רי
הפעם הראשונה שהענין עלה לדרגה כזו, אפילו כאשר זה היה כרוך ברצח ביוון או כאן 
במקרה  של  היפנים, לא היה זה אותו מקרה. כאן זה הפך להיות סקנדל בינלאומי נגד 
אוסטריה.  אם  קרייסקי  מקבל  באוסטריה  מכתבי ברכה, שיבושם לו. אך הענין יעלה 
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ת  יותר מאשר כאשר חטפו המחבלים את מטוסי הג'מבו האמריקאים לדרגת  חומרה  רציני
והנחיתו  אותם  בזרקא.  אך  לקרייסקי יש "קייז" כאשר הוא אומר לראש הממשלה, כי 

סוהר  מחבלים ורוצחים - הנצחון  הראשון  של  הפלשתינאים  היה  כאשר  שחררו  מבית
אדם שרצח, שופטים אותו או אין פלשתינאים,  ועשו  בכך עפר ואפר מן החוק. לוקחים 

  שופטים אותו, ושולחים אותו הביתה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  הוא עצמו עשה זאת.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  אני רואה ששר המשפטים אינו שותף לדעתי.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  מאד לא.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  ברוב מה  הסיכון  שמנוול  כזה  לוקח  על  עצמו? 
  כך כי - המדינות  לא יאסרו אותו. הוא יוכל לעמוד מול קהל, להרוג אנשים ולומר אחר

  יאסרו  אותו.  כי הוא יודע שבסופו של דבר ייצא לחופשי. עומדים לשחרר עתה ברומא 
  את  העצורים  החשודים  בענין  ה"סטרלות",  וכך היה גם ביוון, בגרמניה ובמקומות 

  אחרים. 
  ר המשפטים אינו מתפעל מדברי.אני רואה שש
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  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  אני בהחלט מתפעל, אך זה אינו עומד מול זה.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

הוא  נותן  לעולם  מט בשלושה מהלכים. ראשית, לא 
סוהר, ושלישית לא ישפטו אותו, וזוהי פרצה - יתלו אותו, שנית לא יושיבו אותו בבית

עוד לא גמרנו עם העסק הזה, ואני מחשיב מאד את הצד ההסברתי  אשר  מזמינה  אותם. 
  הכרוך בכך.

  
  מה  יהיה  אם  נלך  להולנד?  לדעתי זה יהיה צעד 

מאד  לא  נכון. לדעתי צריך לעשות את המכסימום כדי לא לזוז עכשיו מוינה. אם - מאד
יפתור, וכל  ירצה לסגור את שנאו, לא נוכל למנוע זאת ממנו. אך את בעית הבטחון לא

העתונים  בעולם  ישאלו אותו, מה עשית? צריך לעזור להם, ולא על גבם של האוסטרים 
ידי מעבר מארץ - לעשות  את המלחמה הזו. אך היות ואנו יודעים כי אין לכך פתרון על

לארץ,  מרכבת  לרכבת, מבחינתנו הפתרון הוא לא להכנע להם. אפשר לחטוף את העולים 
פשר לחטוף אותם ברכבת ואפשר לחטוף אותם בדרך לשוויצריה או בכל בשדה  התעופה,  א

מקום אחר. מבחינתנו, הפתרון הוא לא להכנע להם. קרייסקי פנה אל האו"ם שיקבל זאת 
  על  עצמו.  אני  מניח  שהם לא יסכימו לכך. במישור הממשלתי, אנו צריכים לומר כי 

צריכים להיות מוכנים לומר כי אנו  על  תטוס  שש  פעמים  בשבוע  לוינה. איננו- אל
מסכימים  לחלק  את  הנטל  בין  כמה  מדינות,  ובוודאי לא יפתור הדבר את הבעיות 
הבטחוניות.  מה  שקיים,  אין  בו כדי להבטיח את בטחונם של העולים, גם אם יסגרו 

נעשה האוסטרים  את שנאו. אני מציע כי נדבק בוינה. מה שאנו יכולים לעשות בוינה, 
  כך.- שם. אם יש צורך לשלוח עוד מטוס, נשלח עוד מטוס. נראה מה יהיה אחר

  
דבר  שני,  אני  מציע  שלא  נפעל להחלשת המחאות 
בעולם.  יצעקו  ויחרימו.  נכון  שאיננו  נלחמים נגד אוסטריה אלא נגד החלטתו של 

יצעקו ויחרימו, קרייסקי,  ואף  לא  נגד  האיש  אלא  נגד  ההחלטה, אך אם יהודים 
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  שלא נחליש באיזה שהוא אופן את הצעקות.
  

הדבר האחרון שאני רוצה לומר הוא יותר אופרטיבי, 
מכוון  כלפי  עצמנו.  הערבים  האלה יראו בעוד כמה ימים כי יהודים ממשיכים לבוא 
דרך  אוסטריה,  והם יכולים לומר שאם כך, הם יפתחו שם באש, בהתחשב בשיטה שאם הם 

כך משחררים אותם. דווקא משום - סוהר ואחר- ים  באש  ונתפסים,  שמים אותם בביתפותח
שהעליה  יכולה להמשך דרך וינה, והערבים מריעים תרועות נצחון, והם לא ירצו לאבד 

הם עלולים לחזור לשם כדי להשיג את שלהם, וכל מה שאנו יכולים  - את  הנצחון הזה, 
  חשבון אפשרות כזו.לעשות מבחינת הבטחון, הוא להביא ב
  

  שר הפנים י. בורג:
  

כמה  הערות  קצרות: לכל אחד היה ברור שכאשר ראש 
הממשלה  נוסעת  לוינה,  היא  נוסעת כאשר היא כבר בשטרסבורג ולא כאשר היא עדיין 
בירושלים.  לכן  אין  חכמה  פוליטית,  וגם  לא  חכמה  אחרת,  אם  רוצים  באופן 

את  ההיסטוריה שנית. היה ברור שאפילו אם אין שינוי בהחלטת רטרוספקטיבי  לכתוב  
אוסטריה,  יש  בכך  ביטוי  דרמטי  במישור  הגבוה  ביותר של היחסים, לשני דברים 
שבנפשנו  הם:  ענין  המחבלים  והטירוריסטים  מכאן,  וענין  העליה  מרוסיה משם. 

יה קיימת בפני עצמה, אלה היו באוסטריה  שני  הדברים  האלה  נפגשו, למרות שכל בע
  המוטיבים שקבעו את הנסיעה הזו.

  
באשר להערכות שהיו בעתונות, אילו היה המצב הפוך 
וראש הממשלה לא היתה נוסעת לוינה, היו אנשי גח"ל הראשונים לשאול מדוע לא נסעה, 

  מדוע לא הציעה שקרייסקי יבוא לז'נווה, לאינטרלקן או לאינסברוק, ושם ייפגשו.
  
ני  רוצה  להביע דעתי על משהו, אפילו אם מישהו א

יחשוב  כי אני מינימליסט. כל האיומים בחרם על אוסטריה, איני מאמין כי יביאו את 
ממשלת  אוסטריה  לשינוי  עמדתה.  יבואו  אלה  שכותבים את הדסרטציות וישאלו האם 

חלטה הזו, אך אין קרייסקי שאל את ממשלתו או לא שאל את ממשלתו, לפני שקיבל את הה
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ת, גם אם היא מהסוג של ממשלת אוסטריה, תגיד את ההיפך להניח שממשלה במדינה מסודר
פקטו אך - ממה  שאמרה.  יתר  על כן, שתעשה ההפך ממה שהחליטה. לאמור, יש שינוי דה

יורה, ונטעה את עצמנו אם נחשוב שניתן להשיג החלטה פורמלית על אי - אין  שינוי דה
  סגירת שנאו.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
לך  לראות  את  דבריך מישיבת  השר  בורג,  כדאי 

הממשלה  הקודמת. זה מענין. אני הצעתי אז נוסחה יותר פושרת, ואתה קראת לי קריאת 
  ביניים.

  
  שר הפנים י. בורג:

  
אקרא  את  הפרוטוקול,  אך מותר לי לומר מה שאני 
חושב  היום,  ומשום שאני בדעה כזו ואיני רוצה להיות שותף לטשטוש, איני חושב כי 

  משלה יכולה לשנות את דעתה.מ
  

הצטערתי  לשמוע  את  נאומו  הפתטי של חבר הכנסת 
נדרי ועל קרייסקי. התלהבתי אמנם מן הרגש שהיה בו, אך הדבר - אליאב  בכנסת, על כל

  כאב  לי  מבחינת  הפוליטיקה  האינטלקטואלית  של  הנושא.  כאשר מתרגמים את ענין 
  ורים; ייצא מכך "נונסנס".נדרי והעמידה לדין ביום הכיפ- כל

  
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

  כנסת.- סבתא שלו הולכת לבית
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  שר הפנים י. בורג:
  

ראיתי  את מחזור התפילה של הסבתא של נילס בוהר. 
  אז מה?

  
  אם  אני  צודק בהנחתי כי האוסטרים מוכנים לעשות 

שקטה במשך כמה ימים. יורה, יתכן שצריך לנהל דיפלומטיה - פקטו את מה שקלקלו דה- דה
הענין  של  יהודים חולים, אשר יוכלו להשאר כמה ימים על אדמת אוסטריה, פותח פתח 

ארט במשך שלוש שנים על אדמת צרפת. לא - די  רחב.  אני  עצמי  שהיתי  עם  ויזה סן
הממשלה  צריכה  לטפל  בנושא. היא לא חכרה את שנאו. באופן פורמלי, זהו ענינה של 

ואני  חושב  כי לטובת הענין אנשי הסוכנות צריכים להיות שם במשך מספר   הסוכנות,
  ימים, כדי לבדוק את הנושא, ומהן האלטרנטיבות.

  
נוח  לי  מטעמים פוליטיים להסכים לשני בתי מלון 
קטנים  בוינה,  במקום  שנאו,  עם כל סידורי הבטחון הכרוכים בכך, מאשר משהו אחר 

זוז  משם,  אך אנו צריכים לעשות זאת באופן נאות. הסוכנות בהולנד.  אסור  לנו  ל
  צריכה  לנהל  את  המערכה,  ואם  ההסדרים  יהיו  משביעי  רצון, יימצא גם הפתרון 

  יורה.- דה
  

  שר העבודה י. אלמוגי:
  

בעצם  החלטתו של קרייסקי, אני רואה פגיעה חמורה 
הזה, הבגידה בדרך ההומניטרית,  יותר  מאשר  הפגיעה  בעליה  עצמה.  הדיבור הציני

והכניעה  למחבלים  כפי שנעשתה הם מעשים שיכולים לקבוע קו שיהיה לו המשך, מה גם 
ידי ממשלה שבראשה עומד יהודי. אני רוצה לומר לד"ר בורג, כי על אף - שזה  נעשה על

ב שלא  שמעתי  את  דבריו  של אליאב בכנסת, אני בהחלט מבין את התרגשותו. אני חוש
שנה, כאשר הייתי  15שהחלטת  ממשלת  אוסטריה  היא  החלטתו של קרייסקי. עוד לפני 

מזכיר מפא"י, הזדמן לי לפגוש בו, כאשר הייתי באינטרנציונל הסוציאליסטי שהתקיים 
אז. הוא היה הדבר הבלתי נעים ביותר שם, ביחסו ליהודים ולציונות. כאשר הזמנו את 
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סטיים  לחיפה, לישיבת האינטרנציונל הסוציאליסטי, באו נציגי  האיגודים  הסוציאלי
כולם,  בא  אפילו אולנאואר, אך קרייסקי לא בא. אני חושב שהוא הוכיח עצמו כקאפו 
יהודי בשטח המדיני, ובתור שכזה אני רואה אותו. מה שהוא עשה לנו הפעם, הוא מעשה 

ביותר. לא היה אף קאפו  של  קאפו,  ועלינו  להאבק בו. אני אומר זאת באופן החמור
אחד שלאחר המלחמה לא מצא לעצמו צידוק הדין של מדכא ושל רוצח. כזה הוא קרייסקי. 
מדוע לשתוק לו? אני חושב שזהו ענין מסוכן וחמור ביותר. הוא בגד, ולכן אני בדעה 

לא רק שעלינו להתערב, אלא עלינו להחריף את המאבק, כדי  - שעלינו  לנהוג  להפך,  
ל  בכל  חומרתו,  באשר  המעשה הוא חמור. לדעתי, עם כל המשמעות שיש לעליה, שיתנה

ואין  דבר  קדוש מעליה, אני רואה בכך דבר חמור. כל הדיבורים שלו, כל התנהגותו, 
רק  מוכיחים כי רק קאפו יהודי כמוהו מסוגל לכך. התנהגותו היא מחפירה. אני מכיר 

גרוע מכולם, כי הוא יכול לשמש בכך דוגמה לכל שנה, אך המעשה האחרון שלו  12אותו 
  הסוציאליסטים השמאלניים האחרים.

  
כאשר  הייתי בגרמניה בעת שהתקבלה שם ההחלטה בעת 
כנס  ה"יוזו" (השמאל החדש הגרמני), אמרתי כי ה"יוזו" קיבלו החלטה נאצית. ההבדל 

היה להם ממי לקחת בינם  לבין  ה"היטלר יורגנד" הוא בגובה היד שהם מרימים. עתה י
  דוגמה, מקרייסקי שהוא יהודי.

  
לכן אני בדעה שעלינו להוכיח אקטיביות במאבק נגד 
ההחלטה  הזו. אני לא מציע להאבק נגד קרייסקי שהוא קטן מכדי שנאבק בו. אך עלינו 
להאבק  בכל  הדרכים  כדי לעורר את העם היהודי ואת מי שרק אפשר, ובאותו זמן אני 

כל  שביל של אפשרות, דרך אוסטריה או בדרכים אחרות, אם זה באוירון, בעד  ניצול  
  בטרמינל או בכל דרך אחרת, כדי להעביר את העולים.

  
  לדעתי  צריך  לקבל החלטה עקרונית בשני כיוונים: 

  כך; לא לטשטשה ולא לנסות - א.  לא  להשלים  עם  החלטת ממשלת אוסטריה ולהכריז על
  ין שום צידוק להחלטה הזו. זוהי החלטה מחפירה ביותר שהיתה למצוא  לה צידוק, כי א

  לאיזו  שהיא  ממשלה בשנים האחרונות, והממשלה צריכה לקבל החלטה חריפה נגדה, כדי 
  שהקאפו הזה לא יתהלך ויחשוב שניצח, כאשר הוא מקבל את מכסימום העידוד מאנטישמים 
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  ונאצים.
  

ל דרך כדי ב.  יחד  עם  זאת  אנו  צריכים לחפש כ
  לאפשר את המשך העליה.

  
לבסוף, אני רוצה להציע כי הממשלה לא תתחמק היום 

  מהחלטה ברורה, חד משמעית וחריפה ביותר נגד ההחלטה הזו.
  

  לב:- שר המסחר והתעשיה ח. בר
  

  אשר  לנסיעתה  של  ראש  הממשלה לפגישה הזו, אני 
  שנסעה ונפגשה איתו, כי בין  חושב  שהיתה  במקום ואני חושב שטוב עשתה ראש הממשלה

  ההיבטים  השונים  של  חיינו  הלאומיים,  שניים  הם  המצדיקים  כל קורבן, העליה 
  שבת הייתי בדעה כי את הצעד הזה צריך לעשות, כי אנו עוסקים - והבטחון.  גם במוצאי

  ד בנושא  שהוא  בנפשנו, ואני בדעה זו גם כיום. איני חושב שישראל יכלה להמנע מצע
  שיכול  היה  לתרום  במשהו  לקידום  נושא  חיוני שבחיוני. אני חושב שהיום, אחרי 
  הפגישה  הזו,  אנו  יכולים  להניח  שהפגישה הזו תרמה ותתרום לגישתה של אוסטריה 
  ולגישתו  של  קרייסקי  לבעיה  זו.  איני חושב שאילולא הפגישה הזו, קרייסקי היה 

  וחות  לנו,  ואני מסכים למה שהשר בורג ציין, כי אילו לא מגיע  למסקנות  יותר  נ
  התקיימה  הפגישה הזו כאשר ראש הממשלה נמצאה במרחק של שעת טיסה אחת מוינה, אפשר 

  כך שמשיקולי פרסטיז'ה נמנע מהלך - היה  לבוא  בצדק  בטענות  אל  ראש הממשלה, על
  שלהזיק לא יכול היה, ואולי יכול היה להועיל.

  
  ו לשאלה מה לעשות.עכשי

  
  אני  שייך  לאלה  הסבורים שאנחנו צריכים להמשיך 
  לחייב  את  ממשלת  אוסטריה  למלא  את הפונקציה שאוסטריה מילאה עד היום, ועדיין 
  ממלאת  היום  בדרכם  של היהודים מבריה"מ לארץ. אינני חושב שאנחנו צריכים היום 

  ים,  למדינות אחרות, ליהודי בריה"מ בארץ ליזום  צעד  כלשהו  שיכול  לתת  לאוסטר
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  ובבריה"מ את ההרגשה שאנחנו מתקפלים מדרישתנו ומחפשים דרכים אחרות. וכשאני אומר 
  אני  מתכוון  לכך שהיום אין לנו מה לחפש   - "איננו  יכולים  לנקוט  בכל  צעד"  

  ל ארצות אחרות. מלון ומטוסים שיטוסו ישר מבריה"מ, לא ק.ל.מ ולא ש- טרמינלים ובתי
  ייתכן  שבעוד  זמן  מה  לא יהיה מנוס. כי העליה היא מעל לכל. אבל בינתיים עברו 
  ארבעה  ימים,  ובמשך  ארבעת הימים הללו היהודים ממשיכים לעבור את שנאו ומגיעים 
  ארצה.  אינני  יודע  כמה  הגיעו בארבעת הימים האלה, ואינני חושב שאנחנו צריכים 

  ת  קרייסקי  מהחכה  שהוא  תלוי בה היום. אם אנחנו בעצמנו ניזום צעדים להוריד  א
  אנחנו עוזרים לו. - קוו - שישחררו אותו מהסטטוס

  
משה עמד על זה: הבעיה הפוליטית והבעיה הבטחונית 

ויז המחבלים ומדינות - א- בוודאי שלא. ובטחונית, ויז - שלו  אינן  שנאו.  פוליטית 
הוא יתפוש זאת בעוד  - ם הוא לא תפש זאת בשבת או לפני שבת לא רק שנאו. וא - ערב  

מלון לא יהיו פתרון, - כמה  ימים.  ואין לו פתרון. כי האו"ם לא יהיה פתרון, ובתי
שפותר  את בעיית הבטחון שלו. ולכן אני חושב שהיום איננו צריכים לעזור לו למצוא 

ת, אפילו פנימיות, לא ישארו אלטרנטיבות.  אני  גם  חושב  שבדיקות  של אלטרנטיבו
  בסוד.  אם נתחיל היום לבדוק אם ק.ל.מ יכולה או לא יכולה לטוס ישר מבריה"מ לארץ 

  זה לא ישאר בינינו. - 
  

  השר י. גלילי:
  

  ובלבד שהעליה תזרום.
  

  לב:- שר המסחר והתעשיה ח. בר
  

ובלבד שהעליה תזרום. אינני אומר שלא נימצא במצב 
טיבות. אבל היום, כשקרייסקי אומר גם פומבית שהעולים יוכלו שלא נצטרך לחפש אלטרנ

זוהי התחייבות שהוא עצמו  - לבוא  לאוסטריה,  לשהות  בה  תקופת מעבר בדרכם ארצה 
  איננו מתכחש לה.
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לכן  אני  מציע  שהיום, פרט להמשך לחץ עליו, לא 
י יהודי העולם, ניזום  שום  צעדים שיכולים להתפרש על ידו, ע"י מדינות אחרות, ע"

יהודי  בריה"מ,  כהשלמה  שלנו עם כך שאוסטריה תפסיק למלא את תפקידה בדרך העליה 
מבריה"מ,  כפי  שמילאה  עד היום. יכול להיות שבעוד תקופת מה הדברים ישתנו, אבל 

  היום אינני מציע שום החלטה כזאת.
  

  השר י. גלילי:
  

האחת ההחלטה  של  האוסטרים גרמה לנו שתי רעות, ש
רעה  מהשניה.  הרעה  הראשונה  היא  הכניעה לסחטנות של אלימות. וצריך לזכור שאת 
איננה  אלימות  פלילית.  היא  פלילית בתכנה, אבל במקורותיה ובתכליתה היא איננה 
סחטנות  פלילית  כדרך שנוהגים אנשים המתנפלים על בנק, ליסטים סתם. זוהי אלימות 

ישראלית, והיא יכולה גם - יהודית ואנטי- יש לה תכלית אנטישיש  לה  איזון  מדיני. 
לעודד,  מפני  שאין  הצלחה  כהצלחה,  והיא  יכולה גם להדביק. מתרגלים. זה יכול 

מותר. נקל מאד לחזור למצב של "אתה בחרתנו"  - להדביק  גם גורמים אחרים: מתרגלים 
ן, גם הרעה השניה, הפגיעה להפקרה  ולהפליה  בדברים  שהם  חשובים  לנו  מאד. ולכ

וההכבדה  על  תהליך  העליה, גם היא איננה נפתרת ע"י אלטרנטיבה טובה יותר. נניח 
שהשגנו  אלטרנטיבה  זולה  יותר,  מהירה  יותר. זה היה פותר את הבעיה של הפגיעה 
בתהליך העליה, אבל זה לא היה משכך את הרעה הראשונה, שהיא במקורה חמורה מאד מצד 

  וק הטירור. ואינני רוצה לחזור על דברים שנאמרו פה.חיז
  

מה שאני רוצה לומר כאן: יכול להיות שתהיה אבחנה 
בין  המישור  העקרוני הפוליטי החמור לבין המישור המעשי; היינו, שממשלת אוסטריה 
לא  תחזור  בה  במופגן  ולא  תתקן את הנזק החמור שנגרם ע"י החלטתה, אבל במישור 

ימצאו  דרכים  שהעליה תימשך, אם גם בתנאים פחות נוחים לנו. אינני בטוח המעשי  י
שזה  יכול  לקרות, אבל זה יכול לקרות. אם הבנתי נכון את מה ששמעתי מפיה של ראש 

זה יכול לקרות. מה אני  - הממשלה  על דבריו של קרייסקי, פיזור וכו', ויימשך לחץ 
  אפשרות הזאת.מציע הוא, שאנחנו לא נמשוך את ידנו מה
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  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
  

  איזו אפשרות?
  

  השר י. גלילי:
  

איננו    יוצאים   מאוסטריה,   איננו   מסתלקים 
מאוסטריה. אפילו לא יחזור המצב לקדמותו, אם יימצאו סידורים שיאפשרו המשך העליה 

או יותר להניח את דרך  אוסטריה  בתנאים  שאין  בהם השפלה, בתנאים שיש בהם פחות 
אני  מציע  שלא  נמשוך ידנו מן הענין הזה, כי הפגיעה הכי חמורה בטווח   - הדעת  

הרחוק,  הן  בעליה,  הן  מבחינה  פוליטית,  הן  מבחינת  התנדבות והסתלקות שלנו 
  מאוסטריה, אפילו יש מכשיר אלטרנטיבי אחר.

  
אני  מבין  את  התגובה  של  ראש  הממשלה. אינני 
משוכנע שזאת תהיה תגובתם של יהודים. כי יהודים מתרגלים לחיות גם באוסטריה, לאו 

דיין", - דווקא  למען  העליה. אבל לפי טעמי, לפי תחושתי, אם אוסטריה תהיה "עולים
אני  חושב  שבכך  תונחל  הצלחה  פנטסטית גם למחבלים וגם לכל מבקשי רעתנו, ואני 

זה  ריאליסטית,  ולא  ניתן  לפגיעה ולזעם ולעלבון מעדיף  שאנחנו  ננהג  בענין  
  להשתלט עלינו, אם אמנם תהיה אפשרות כזאת.

  
אינני  רוצה לומר אין אפשרות סביב השולחן לבחון 
את  האפשרויות, את הנתיבים, את ההצעות שיכולות לבוא. אני חושב שזהו נושא שצריך 

ראש הממשלה תקבע לענין זה פורום לברר  אותו  בפורום  יותר מצומצם. הייתי מציע ש
שיהיו  בו גם אנשי הסוכנות וגם לבנון ומשרד החוץ. כי צריך להיות כאן פורום קטן 

  שמסוגל לקבל החלטות.
  

נראה  שאנחנו  מוכרחים לומר משהו לציבור ולעולם 
בעקבות  המסע  הזה  של  ראש  הממשלה  לוינה, שאני בטוח שבסופו של דבר הוא יהיה 

,  קודם  כל  מפני  שהוא  מוכיח שממשלת ישראל איננה אדישה ואיננה מתנהגת לתועלת
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  באופן שיגרתי נוכח מעשה כזה של ממשלת אוסטריה.
  

לי נראה שאנחנו צריכים להגיד, כתוצאה מן הישיבה 
של  היום,  שהממשלה  שמעה  מפי  ראש  הממשלה  דו"ח על מגעיה בעת הכנס של מועצת 

עם ראש ממשלת אוסטריה, ורשמנו לפנינו את החלטת מועצת אירופה  אירופה, ועל שיחתה
שהביעה בין השאר (ואני מצטט) את התקווה כי "אף ממשלה לא תרגיש את עצמה מחוייבת 
  ע"י  הבטחה  שהושגה  בסחיטה  להפסיק  הקלות מעבר שהועמדו לרשות מהגרים יהודיים 

רים של ראש ממשלת אוסטריה להחלטה המועצות": שהממשלה מגלה את דעתה כי ההסב- מברית
של  ממשלתו אינם מניחים את הדעת, ואין בהם כדי לתקן את המעוות. הכרתה של ממשלת 
ישראל  היא  כי  ממשלת  אוסטריה  אינה  יכולה לפטור את עצמה מחובתה ההומניטרית 

  ולהטילה על זולתה. וכאן אני רוצה לומר דברי הסבר.
  

לענין  ההוא,  אלא  לכך אינני   מציע  שנתייחס  
שממשלה  אחת  מטילה  את הענין על חברתה, כפי שהוא אמר: שוייץ, הולנד וכו'. לכך 
אנחנו צריכים לגלות התנגדות. הכרתה של ממשלת ישראל היא כי ממשלת אוסטריה איננה 
יכולה  לפטור  עצמה  מחובתה ההומניטרית ולהטילה על זולתה. יש להמשיך ולתבוע את 

הזכות ליהודים למעבר חפשי ללא כל הגבלות, כפי שהיה נהוג עד כה. אין לחדול קיום 
מן  התביעה  לממשלת  אוסטריה  כי  תבטל  את ההבטחה שניתנה למחבלים בלחץ איומים 
ואלימות.  בהבטחה  זו  יש  משום פגיעה חמורה ביסודות (זהו ציטוט מהחלטת הכנסת) 

ולה לעודד מעשי אלימות נוספים. יתקיים בירור המוסר  והמשפט  הבינלאומי, והיא על
עם  הסוכנות היהודית בדבר הבעיות והפעולות המתחייבות מהחלטתה של ממשלת אוסטריה 

  והקשיים הנובעים ממנה.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

בין  שתי  הפגיעות  שבהחלטתה של ממשלת אוסטריה, 
משום שהתגובה המתבקשת על כל האמת היא שיש קושי,  - הפגיעה בעליה והכניעה לטירור 

מקובל על כולנו שצריך לחפש  - אחת משתי הפגיעות קצת שונה מחברתה. כשמדובר בעליה 
כל  דרך,  ולא  חשובה  שאלה  של פרסטיג'ה ולא שאלה של חישוב; צריך לחפש כל דרך 
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אלטרנטיבית  כדי  למנוע  סכנה  שיום  אחד או שעה אחת מישהו לא יוכל לעלות משום 
  שהדרך לא היתה קיימת. זה כשמדובר בעליה.

  
מצד שני, אני מבין להרגשתם של חברים האומרים כי 
טיפול  מהיר  כיום  בחיפוש  דרכים אלטרנטיביות יש בו מעין לגיטימציה בדיעבד של 

אבל  - ממשלת  ישראל  לכל  הענין  הזה  של הסחיטה: באו, סחטו, אמרנו שזה לא יפה 
ים אחרות. בכך יש גם השלמה וגם לגיטימציה. יש כאן איפוא קצת עכשיו  מחפשים  דרכ

 - תרתי דסתרי בתגובתנו, גם בתגובתנו כלפי אוסטריה. אילו ידעתי שמדובר רק בעליה 
פקטו; אני מוכן - יורה או דה- אני  מודה  שהייתי  אומר:  לא חשוב אם יתקנו זאת דה

ובתנו היום יש בה שוב השלמה עם תג- להתקפל, לבלוע, ובלבד שהעליה תמשיך לזרום. אי
כך  שבאה  ממשלה  וקיבלה  תכתיב של אקדוחנים, שאין לי ספק שהוא מיוחד במינו עד 
עכשיו  בכל ענין הסחטנות הטירוריסטית. כי מדובר פה לא באקט מיידי: תן לי תמורת 
ל אדם  אחד  אדם  שני,  אלא:   אתם  תסעו  בשלום הביתה, אנחנו נמנע המשך בואם ש

  היהודים בעוד שבוע, שבועיים, חצי שנה.
  

  לפי המתכונת הזאת יכולים ללכת שני אקדוחנים לכל 
  מקום  ולהגיד:  אני  לוקח  שר  או  אדם ברחוב, ולא אשחרר אותו אלא אם תנתקו את 
  היחסים  הדיפלומטיים או את קשרי המסחר עם ישראל. יש כאן משהו מעבר לשחרור אדם 

  ם אחר.תמורת חייו של אד
  

לכן  אנחנו  נמצאים  כאן  קצת  במצוקה,  ואיננו 
  יכולים להתעלם מהאספקט הזה.

  
יתר  על  כן,  אני  חושב שאנחנו חייבים בכל דרך 
להמשיך ולהכביד, ולעודד את הגורמים שרוצים להכביד על אוסטריה בכל שלבי החלטתה. 

חריפה בעולם, ע"י יהודים משום  שאני  רואה  כאן  גם  סכנה  שאם התגובה לא תהיה 
  ייתכן שהרוסים ישאבו עידוד מכך שבסך הכל התגובה לא היתה  - יהודיים - וגורמים  לא

 - כך  קיצונית,  ואז בטענה זו ובתואנה זו יגידו: אין מחנות מעבר או סידורים - כל
צריך  לבדוק:  אין  לנו  איפוא  ברירה. אם כן הקושי שבדבר וכל הרצון שלא להגיע 
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אין  לנו ברירה אלא להמשיך וליצור לחץ מתמיד בענין זה   - חמרה  עם  אוסטריה  לה

עליה. משום שנכון שמדובר כאן בענין העליה. אבל נכון גם שההשלכה של הדבר היא גם 
  מעבר לטיפול בעולים היום או מחר.
  

אגב,  אני  מציע  שלא נשכח לקח חיובי דווקא ממה 
אמרו לנו: ממשלה גדולה, ממשלה אדירה לא תוכל לשנות שהיה  לפני  שנה או יותר, כש

את  החלטתה ולהיכנע ללחץ, כשהרוסים הטילו את כופר העליה. ועדיין מהדהדים באזני 
נאומי  אנשים  חשובים  כמו  ד"ר גולדמן, ואני עדיין זוכר את נאומו ברדיו שלנו, 

יא לא תיכנע לשום לחץ אפשר לשנות החלטה של ממשלת בריה"מ, ה- נאום שקומם אותי: אי
ודרישה,  עלינו  למצוא פתרון כדי להשיג כביכול את היהודים, לחפש מקורות כספיים 
ולשלם  לבריה"מ.  זה היה הפתרון של ד"ר גולדמן אז. אני זוכר במפורש שאמר: נחפש 
כסף,  ונשלם  להם.  בסופו  של דבר נוכחנו לדעת שכאשר מלחמה מתנהלת בצורה תקיפה 

  גם בריה"מ לוקחת אותה בחשבון. - ת ומתוכננ
  
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  היא לא שינתה את החלטתה, אבל למעשה ביטלה.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

להבדיל  אלפי  הבדלות בין בריה"מ ובין אוסטריה, 
  בין ברז'נייב וקרייסקי. בכל זאת.
  

אני  מאמין  בענין  זה  שאם  לא נרפה מהלחץ הזה 
והאוסטרים  - לא דבר פראי של הליגה היהודית אלא בצורה מתוכננת   -   ונתכנן  אותו

  בכל  מקום  בעולם  ירגישו  שהם  פוגעים  בעקרון  החברה האנושית, גם בענין הצלת
אני מאמין שלא יוכלו לעמוד בלחץ הזה. יש כאן  - היהודים וגם בענין כניעה לטירור 

  מלחמת עצבים, שאנחנו צריכים לעמוד בה.
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כן,  מבלי  לזנוח  אף דרך ואף סידור אחד להמשך ל
שלאחר שאמרתי את כל הדברים האלה  - הצלת היהודים, מבלי לזנוח אף דרך אלטרנטיבית 

אנחנו צריכים להתמיד בלחץ על אוסטריה  - אני  סבור  שאנחנו  צריכים  לחפש  בשקט 
רא, זה עובר; היה בענין  זה.  אחרת גם הרוסים ישאבו מכך עידוד ויגידו: זה לא נו

  שלושה ימים רעש, ואח"כ השלימו עם זה.
  

אני  רוצה בכל זאת להציע הצעה קטנה למחשבה. אני 
מודה  ומתוודה שאינני שלם אתה לגמרי, אבל כדאי אולי לחשוב עליה. העלינו כאן את 

ביניים. - המחשבה  של  בדיקת  חברות תעופה לגבי הטסה, אם ישר מרוסיה או עם חניות
בן שעלתה הצעה של ק.ל.מ, וזה טבעי, הם מייצגים אותנו. אני מציע לחשוב משהו וכמו

גם  על  חברת  התעופה  האוסטרית.  אולי  כדבר טכסיסי, אולי לא יותר. ואם אנחנו 
על לא - אומרים שאנחנו רואים עצמנו במצב של קושי מסויים כיום בהטסת אוירונים, אל

שוב גם על כך. אני אומר זאת בחוסר בטחון, אבל אני מציע לח - יכול  להתגבר על זה 
במחשבה,  אולי  חברת  התעופה  האוסטרית  תהיה מוכנה לעזור בהטסה, בזירוז תהליך 

  ההטסה.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  אולי רומניה.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

אני  אומר  זאת קודם כל משום שנמצאים באוסטריה. 
לנסות גם בדרך זאת לקשור אותם קצת. אני אומר את  שנית,  אני  חושב שיש לנו ענין

האמת:  אני חושש שיגידו: את כל הבעיות אנחנו אוכלים באוסטריה, וכשיש אפשרות של 
  הם הולכים לק.ל.מ. ייתכן שלא יקבלו זאת. - הטסה ע"י חברות אחרות 
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  שר התיירות מ. קול:
  

על זה אמר אליהו הנביא: "הרצחת וגם ירשת". שעוד 
  ו כסף?יקבל

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
  אני יכול עכשיו להסתדר בלי אליהו הנביא.

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  מספיק שאקדוחן אחד יעלה על מטוס אוסטרי.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
זה  - אם  ההסתייגות היחידה שלך היא אליהו הנביא 

  לא נורא.
  

אלא אני  מציע לבחון אפשרות זאת. אולי לא היום, 
בעוד  שבועיים.  אם  הם  יגלו בזה ענין, יהיו בעיות מסויימות שצריך לפתור, אבל 

  אולי בסופו של דבר נקשור אותם גם בצד החיובי של הענין הזה.
  

לסיום:   העליתי  הצעה  זאת  כהצעה צדדית, שאלה 
עם  יום  בענין  זה אולי ישקלו אותה. אבל אינני רואה ברירה שבד בבד- שיטפלו  יום

  החיפוש  של  דרכים  אלטרנטיביות  בצורה  שקטה,  ובד בבד עם המשך קיום המצב הזה 
נתמיד ולמעשה  - יורה, של אנשים שימשיכו לבוא דרך אוסטריה - פקטו,  אם  לא  דה- דה

נחריף  את  המלחמה  נגד  אוסטריה,  עד שיהיה ברור בעולם שכניעה לטירור, בוודאי 
הודים,  לא  יכולה להתקבל על דעתו של העולם. ואני חושב כניעה  בענייני  הצלת  י

  שבהודעה  שלנו,  או  בהודעת  הממשלה  בענין  זה,  צריך  להכניס את האלמנט הזה: 
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אפשר  להעלות  על הדעת שבדור שלנו יהיה מחדש  מצב כזה שאין נותנים ליהודים - שאי
  בפניהם את האפשרות. להינצל, משום שמדינות שדרכן הם יכולים לעבור סוגרות

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
קשה  מאד,  לאחר  שנוחלים מפלה גדולה, לחשוב על 

  הענין, ועוד יותר קשה לדבר עליו.
  

  היו  לנו  מקרים  רבים  שהיו  בנפשנו. לא פחות, 
  , כשפתאום התהפך עלינו 1967יוני - ואולי  אפילו  יותר.  אני  נזכר  בימים של מאי

  גול? מפני ששמרו על - גול. מדוע לא נסעו לדה- לחלוטין.  אבל  לא נסעו לדהגול  - דה
  הכבוד  יותר  מאשר על מדינת ישראל? אלא שקלו מה זה עשוי לתת, אם יש לכך תקווה. 
  המכסימום שאנחנו יכולים לעשות מבחינת הרפטרזנטציה זה לשלוח את ראש הממשלה; אין 

  שרים והיו מתיישבים בשגרירות  10לו היו באים לנו יותר מזה. הייתי מבין איפוא אי
  האוסטרית  כאן  והיו  מכריזים שביתת רעב. הייתי מבין את זה. זה לא קורבן גדול. 

  ועשינו זאת מתוך שיקול. אפשר היה להבין  - לוקחים את המכסימום של פרסטיגיה 
  שלדבר הזה אין תקווה. זוהי רק השפלה של ראש הממשלה.

  
  "ראש  ממשלה". יש אדם ששמו גולדה   כאן  יש  שני

  ספציה, והיא מוכנה - רעב בלה- מאיר,  שהיא  בוודאי  מוכנה לנסוע. היא שבתה שביתת
  לנסוע, אם יש אחוז אחד סיכוי. ויש שיקול של המדינה.

  
  אני  עוד  זוכר כמה שיקולים שקלה הממשלה אם יסע 

  רורים עשו מה הם הסיכוים שיש אשכול  לג'ונסון  או  לא  יסע  לג'ונסון. וכמה בי
  זהו הסוף. בצעד זה זהו הסוף. - בדבר. כי לבוא ולקבל סירוב 

  
זה לא הסוף, איפוא, אבל צריך להסיק מכך מסקנות. 
אילו  היה  נוסע  במקום  ראש הממשלה חבר של הממשלה, הוא היה נוסע קודם ולא היה 

ימים האלה; זה היה ברור כשמש נותן  לו  הזדמנות  להתחפר. והוא הרי התחפר במשך ה
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הלחי המצלצלת. מה יש לי מזה - הוא מתכונן לתת את סטירת - שבכל  פעם  שהוא  מדבר  
שהוא  היה כאן או לא היה כאן? אני צריך פה את קרייסקי? אני ראיתי אותו קרייסקי 

 פרלמנטרית והלכתי לראות את כל- לפני עשרים שנה. הייתי באוסטריה; היתה ועידה בין
הסוציאליסטים  החשובים,  וביניהם אותו. הוא היה סגן שר החוץ. יונאס היה אז ראש 
העיר,  ואינני  זוכר  מי היה אז הפרזידנט, אני חושב שרודולף שפרינגר. כולם היו 

נעים. החברים היותר ותיקים שבאו מן החוץ זוכרים את - נחמדים;  הוא  היה הכי בלתי
  ו תמיד יותר גרועים מאשר הגויים הסוציאליסטים.הבונדיסטים והקומוניסטים שהי

  
  אינני  יודע אם זהו טיפוס של קאפו, אבל בלי ספק 
  הוא  טיפוס  של  ייבסק. הענין חמור הרבה יותר מאשר שחרור ליילה חאלד. בתהליכים 

  כל הממשלות בשטחים שונים,  - האלה  של  תפישת  אוירונים ושל השתלטות טירוריסטים 
  הצליחו להתחכם, הלכו עד הסוף, הכניעה, ובלבד שלא לסכן חיי אדם. היו  במידה שלא

  שתי  ממשלתות  שידעו את האופי הערבי: אנחנו, וגם כוויית. כוויית אמרה להם: אתם 
  בלילה, אנחנו הולכים לישון. הם ידעו שהם לא יפוצצו; הם  11יודעים  מה?  עכשיו  

  היכולת הנפשית של הערבים לאבד עצמם לדעת.  מכירים  את  הערבים,  הם  מכירים  את
  לב.- כך אומץ- כוויית גילתה בענין זה ידיעה, לא כל

  
יש  דבר  אחד: כשמתנפלים רוצחים על ממשלה חוקית 

אתה עושה את החשבון  - ורוצים  לשחרר אסיר, וכשיש באמת סכנה שמספר אנשים ייהרגו 
שלממשלה אין להתבייש בה. דבר אחד הקר והנכון, ואתה נכנע. אני חושב שזוהי כניעה 

הוא  כשבאים  בכוח ואומרים: אני אהרוג ארבעה אנשים אם אתה לא תקבל מדיניות, אם 
לא  תתחייב  למדיניות אחרת. זהו המקרה הראשון מסוג זה. זה לא ליילה חאלד. לגבי 

כל  נתפוש לכם אוירון. אבל - ליילה  חאלד  אומרים:  אם לא תשחררו את ליילה חאלד 
בשלישי, עם בריה"מ - המדינות  הערביות  לא  הצליחו לקבל זאת מבריה"מ. הם אתם שני

הצליחו באוסטריה, והצליחו  - בענין  העליה, ולא, זה לא הולך. ומה שלא הצליחו שם 
  בזה בקלות כזאת.
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מה אנחנו יכולים לעשות? אינני מאמין שבמצב הזה, 
כול לדעת) הדבר לא יחמיר. אינני יודע אם לפי  מה  שאני  קורא (יותר מזה אינני י

הוא לא יפסיק בכלל מתן ויזות מעבר אם יהיה עוד מקרה אחד של חטיפה. סוף סוף אין 
קושי  לעשות  זאת.  הם מסדרים זאת לעיתים די קרובות. והוא ייכנע גם לזה.  מפני 

ריה. ואולי שהוא  עלה על דרך הכניעה. אני חושב שאנחנו צריכים להלחם בו גם באוסט
עוד  יותר  באוסטריה  מאשר  בחוץ.   מפני  שבכל  זאת  שם  אין המצב כך שהמפלגה 

  ,  ולמפלגת  האופוזיציה 52%.   לו  יש  80%והוא  מהווה    20%באופוזיציה  היא  
  .48%פרטיי) יש - (הפאלקס

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  לי אמרו שיש לו רוב של אחד.

  
  רא:שר המשפטים י.ש. שפי

  
  זה  בעצם  מאשר  את  הדברים שאני אומר. כבר קרה 

פרטיי  היתה בממשלה בלי הסוציאליסטים. שנים היתה אצלם קואליציה של שתי - שהפאלקס
המפלגות  יחד,  כשהפרזידנט  היה  ממפלגה אחת, ראש הממשלה ממפלגה אחת, ושר החוץ 

גול שלט - לעולם, כמו שדה ממפלגה  אחרת.  אין  זה  שהוא  שם  שליט כזה שישלוט שם
בצרפת. הם מתביישים בזה, הם מתביישים במה שאומרים עליהם בכל העולם, וכמובן שיש 

  גם אינטרס מפלגתי, ומפלגה אחרת תשמח מאד להפיל את קרייסקי ואת הממשלה שלו.
  

והצעתי זאת גם בכנסת כשהראו את הצעת  - אני חושב 
י; אמרו שם שצריך לפנות לאנשי מצפון בכל ההחלטה,  וחבל  לי  שלא  קיבלו את הצעת

העולם,  ואני  הצעתי לפנות לאנשי מצפון באוסטריה ובכל העולם. כי יש אנשי מצפון 
  באוסטריה. וגם בהחלטה שנקבל היום אני חושב שאנחנו צריכים לומר זאת.
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  השר י. גלילי:
  

רק  הערה. החברים ממפלגות אחרות בכנסת טענו (גם 
ה  שאמר  שר  המשפטים)  שבכך  אנחנו  כאילו מתערבים בעניינים של אני  המלצתי  מ
  האופוזיציה שם.

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
  אני יכול להתעלף מדבר כזה. באמת, אז נתעלף.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
  זה חרה לנו. - כשרוג'רס רצה לעשות זאת אצלנו 

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
? שאילחם בו ולא אעשה דבר איכפת  לי שזה חורה לו

  שחורה לו?
  

אינני  מאשים  אף  אחד;  אני  מאשים את עצמי לא 
פחות.  אבל  אני  מצטער שעד היום הזה איננו יודעים מה מקומה של רוסיה בכל העסק 

שאלה) שזוהי עבודה רוסית. - הזה.  ברוב חכמה כתבו ביום ראשון ב"דבר" (אמנם בסימן
ורנליזם ישראלי. אבל בעצם, סיפרתי זאת בישיבה הקודמת של זוהי חכמה עילאית של ז'

  סובייטי.- שמעתי אצלנו ברדיו שה"הומניטה" ראה בזה מעשה אנטי - הממשלה 
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
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  גם רק"ח כך.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

ומעניין  שכעבור  כמה  ימים, כשהיה דיון בכנסת, 
סובייטי. יכול - החלטת רק"ח), הם אמרו שזהו מעשה אנטי(שמתי  לב במיוחד לנוסח של 

אינני מתפעל מזה. אבל יכול  - להיות.  אם  זוהי  חכמה  של תופיק טובי ולבנבראון 
להיות  שהם  קיבלו  רמז  ממקום  יותר  גבוה; מפני שהם לא ממהרים להביע בענייני 

  בריה"מ דבר כלשהו מבלי שיקבלו הכשר.
  

החברים שאמרו שבוודאי בימים  אין ספק בדבר שצדקו
  הקרובים או בשבועות הקרובים אסור לטפל בחיפוש אלטרנטיבות.

  
  השר לקליטת העליה נ. פלד:

  
  באוסטריה או מחוצה לה?

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
  מדינות אלטרנטיביות.

  
  לב:- שר המסחר והתעשיה ח. בר

  
  וגם באוסטריה.

  
  השר לקליטת העליה נ. פלד:
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  תפסיק את העליה. אז רוסיה
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

אני אומר שלא הייתי עושה עכשיו חיפוש. מפני שאם 
זה יהיה בכל העתונים שפנית להולנד. ואם תקבל תשובה שלילית  - תפנה  היום להולנד 

עוד  יותר  גרוע. ואיננו יכולים לפנות, כי איננו יודעים לבטח שנקבל   - מהולנד  
  תשובה חיובית.

  
  שר לקליטת העליה נ. פלד:ה
  

  אז אפשר למשש את הדופק בענין טיסה.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

אינני  יודע אם זה ק.ל.מ; אינני יודע אם זאת לא 
יכולה  להיות איזו חברת צ'רטר כשההולנדים מרוכזים בה. הדברים הללו אינם יכולים 

שזהו פורום של אנשים שאינם להיות  נדונים  ע"י  שולחן  הממשלה. גם מהסיבה הזאת 
  כך בשאלה איך מארגנים את זה.- מתמצאים כל

  
הסיכום  שלי הוא שאנחנו צריכים לאחוז במה שניתן 
  להיאחז  בו  באוסטריה  לגבי  המעבר, כל זמן שזה ניתן. אנחנו צריכים להיאבק נגד 

טית, וזה האוסטרית,  גם  בעולם  וגם  באוסטריה. ואוסטריה היא מדינה דמוקר- העמדה
ניתן.  וצריכים  בחשאי  ובכשרון,  עד  כמה  שהקב"ה  נותן, לחפש דרכים אחרות של 

  טראנזיט לארץ.
  
  שר החקלאות ושר הפיתוח ח. גבתי:
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לא  חשבתי לדבר, אבל שר המשפטים גירה אותי ואני 
  רוצה לומר שני פסוקים.

  
אני אינני מקבל את ההנחה של שר המשפטים שהנסיעה 

ממשלה היה בה משום השפלה למדינה או לראש הממשלה, כראש ממשלה או כאדם. של  ראש ה
אני  חושב  להיפך:  הדבר  המחיש לעולם באיזו מידה הענין הזה הוא חיוני לנו, כך 
שבלי  כל  הגינונים  המקובלים בדיפלומטיה עושים כל מאמץ בשביל לוודא אם יש עוד 

  שמץ תקווה.
  

את  הנזק הגדול שנגרם אגב,  אני  אינני  בטוח.  
אין  לתקן. אבל אם זה לא יעזור בכל זאת לקיים את העליה דרך   - בכניעה  לטירור  

עדיין  אינני  בטוח בכך. ואני רוצה לומר לשר המשפטים: אתה סומך יותר - אוסטריה  
מדי,  או יותר נכון: אני אינני יכול לעשות פרסוניפיקציה של ההחלטה הזאת כהחלטה 

יסקי.  על  כך  החליטה  הממשלה האוסטרית. אני יכול להגיד: חלקו בזה היה של  קרי
גדול,  הוא  גרם  לכך. אבל לא הייתי בונה שום בניינים של מפלגות אופוזיציוניות 

עדיין אינני בטוח מה היו מחליטות. היום, כשהוא  - אחרות,  שאילו  הן היו בשלטון 
  אחרי הכל,   - חה.  אילו הם  ישבו  בשלטון  באופוזיציה,  הוא  כותב  מאמרים  ומו

  פרטיי אינני יודע מה היו שיקוליה ומה היא היתה מחליטה. אינני יודע.- הפאלקס
  

יש  לי  רק  עוד  הערה,  לנוסח ההצעה שהציע השר 
גלילי.  את  הפסוק  "הכרתה  של  ממשלת ישראל היא כי ממשלת אוסטריה איננה יכולה 

לא הייתי כותב, בגלל הטעם  - ההומניטרית ולהטילה על זולתה"  לפטור  עצמה  מחובתה
הפשוט:  קרייסקי  לא  אמר  שהם רוצים לגמרי לצאת ושמישהו אחר יעשה. הם אומרים: 

  שעוד מישהו ישא בנטל. זה פשוט עובדתית לא נכון, ולא הייתי מציע שנכתוב זאת.
  

  השר י. גלילי:
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  בר לאו"ם.אני מחפש הסתייגות מהענין שהדבר יוע
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני  מצטערת  מאד,  אני  רואה את הדברים בצבעים 
  יותר שחורים.

  
בדרך  כלל  אינני  אוהבת  להיכנע. ווען איז דאז 
גערער  נעווארן? כשזה על אדמתי, כשזוהי פעולה שהיא ביוזמתי. ביוזמתי אני עושה. 

ריה, ולצערי הרב ידוע מזמן שהמפלגה ביוזמתי  אני  נכנעת.  כאן מדובר באדמת אוסט
  נאצים.  גם - הסוציאליסטית   האוסטרית   איננה   בוחלת  בקולות  נאצים  או  ניאו

פרטיי,  גם  הסוציאליסטים.  אנחנו  רואים מה משקל הקולות. יש לו רוב של - הפאלקס
א יורד אחד.  כך אמר פטיש. מספיק שסוציאליסט אחד או שנים יגידו: לך לעזאזל, והו

מהבמה.  בוודאי לא יגידו. גם צ'רנר נאם במועצת אירופה נאום די מאוזן. הוא אמר: 
אתמול  רציתי  להתחיל  את הנאום בכך שאני מתבייש שאני אוסטרי; היום לא אגיד את 

  זה.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  הוא כבר לא מתבייש.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

. נניח שבשנאו הוא  כן  מתבייש, אבל לא יגיד זאת
או  שוב  ברכבת יקרה משהו. גם הטירוריסטים אינם אידיוטים. הוא הבטיח להם משהו, 
ובכל  זאת  באים יהודים. לא כולם הם השאח הפרסי שאומרים: אין יהודים, אין רכב, 

על  ושום  דבר.  יהיה איפוא עוד קונץ כזה, והפעם המחיר יעלה, ןקרייסקי - אין  אל
של ספק בזה. אינני מבינה איפוא בדיוק את פירוש המילים ש"לא נצא  ייכנע. אין שמץ

  מוינה", "לא נכנע בוינה". מה כאן הענין של כניעה בוינה או לא כניעה בוינה?



 49סודי ביותר                                          3.10.73ממשלה 
 

  
ואם  הוא  ייכנע ויפסיק בכלל לתת ויזות, ויגיד: 
ק פניתי  לישראלים,  ביקשתי  עוד מישהו, לא רציתי להסתלק לגמרי מזה, אבל מדוע ר

אני?  הפחד  האמיתי  אצלי הוא שזהו תירוץ לרוסים להפסיק לתת היתרי יציאה, באשר 
שלוש מדינות שיגידו: בושה, חרפה מה - אין לאן. הלוואי והייתי בטוחה שיש עוד שתים

אני אעשה זאת אחרת. הלוואי. עדיין אינני יודעת. מה שנאמר ע"י  - שעושה  קרייסקי 
  נאך נישט. מען וייס - ראש ממשלת הולנד 

  
ביקשתי  שהיום  יבררו  בדיוק, אבל עוד לא ידוע. 
אינני  אומרת  בתרועה,  ואינני אומרת לקרייסקי: מוותרים עליך. האמת היא שהייתי 
רוצה  מאד  להגיד  זאת,  ולא הייתי רואה זאת ככניעה שלנו. אבל לאן נלך? יש לאן 

רה דיסקרטית שהיא להתחיל להכין ללכת  להיכנע?  אין.  ואני  חושבת  שחובה בכל צו
דרכים  אלטרנטיביות,  אם  איננו  רוצים  לעמוד  בפני  שואה ממש, שהרוסים יגידו 

  לג'קסון ולכל העולם: מה אתם רוצים מחיי? אין לאן לשלוח.
  

מפני שאני רוצה שתשימו לב. הוא לא אמר רק שנאו. 
הוא לא אמר: אני אפסיק, אבל הוא  אמר  בהחלט: אני דורש מכם, תחפשו עוד מקומות. 

תחפשו  עוד  דרכי  נסיעה.  לא אמרתי לו שאנחנו הולכים לחפש, ולא התייחסתי אליו 
בידידות  יתרה.   בסוף אמרתי לו: אתה יודע? היו זמנים שאתה ואני חלמנו על עולם 
אחר.   אתה  איש  צעיר, אולי עוד תגיע לעולם יותר טוב. לי כבר אין תקווה בעולם 

זה.   אבל  אני  בטוחה שגם לך היו פעם חלומות אחרים. ובמועצת אירופה הנחתי את ה
הנאום  הכתוב  שלי הצידה, ולקחתי את ענין וינה כדוגמה לכל. אמרתי: בעצם, עומדת 
לפניכם  ברירה  בין  טירוריסטים ובין יהודים. כל מטוס שלכם שיהיו עליו יהודים, 

 - אתם רוצים להיות בטוחים שמטוס שלכם לא ייפגע?  הוא בסכנה. - ובוודאי  ישראלים 
אל  תתנו  ליהודים  להיכנס  למטוסים  שלכם, והכל יהיה בסדר, אז הטירוריסטים לא 
יפגעו  בכם. וזה בעצם מה שקרה בוינה, כשאמרו ששנאו היא מקום מסוכן. זה לא מפני 

 - ות ויש שם יהודים שהיהודים  שם.   הם  לא  מסכנים  שום  דבר.   זה  מפני  שהי
הטירוריסטים  מאיימים  ברצח.   אז הגיעו למסקנה: לא יהודים. הוא אמר שכל הנאום 

  הגיע אליו, ואני לגמרי לא מצטערת.
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  דבר   אחד   לא   עשיתי,  שר  המשפטים.   כשחבר 

הוא אמר לי אתמול לפני צאתי  - פרטיי  בשטרסבורג  נאם  נאום  יפה במועצה - הפאלקס
ש  המפלגה  שלו,  שגם הוא יצא בהכרזות יפות מאד בוינה, פנה אליו ואמר: היות שרא

הוא רוצה להיפגש אתי. אמרתי: שמע, אני מעריכה מאד מה שראש  - ואני  נוסעת לוינה 
המפלגה  שלך  אומר  ואת  עמדת מפלגתך. אבל אני ראש ממשלה, באה לראש ממשלה; אתה 

ע כזה להיפגש עם ראש האופוזיציה. ונדמה לי שלא צריך  להבין  שאינני  יכולה  ברג
  טעיתי.

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
  

  בוודאי שלא.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  נדמה לי שלא הייתי יכולה לעשות זאת.
  

אני  אומרת  לשר  ורהפטיג:  אני בעד זה שיהודים 
יהודים  - נשים בעולם, וגם לא יהודים, יהפכו עולמות, יעמידו אותו במצב שהעולם, א

אינם מקבלים זאת. אגב, שלשום סיפר לי פטיש שהגישו  - בוודאי,  וגם  אנשים אחרים 
לו  פטיציה  סופרים,  עתונאים, מה שקוראים אצלנו "אנשי רוח", כמחאה על מה שהוא 
עשה.  יהודים  באוסטריה  עוד לא הפכו שום דבר. אינני יודעת מה הם יעשו שם. אבל 

  יהודים באמריקה, יהודים במקומות אחרים, וסתם אנשים?...יהודים בעולם, 
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
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  אנשי הרוח האוסטרים היו גויים?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

כן,  גויים,  אנשים צריכים לקבל זאת? לא צריכים 
לקבל  זאת. ויש מספיק אנשים הגונים בעולם שיכולים קצת לבייש אותו. אינני אומרת 

יעו  עליו,  בדיוק כמו שהיה משפיע על קרייסקי אילו נסע שר אחר יום לפני או שישפ
  יומים לפני. יכול להיות.

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
  לא היה משפיע. אבל זה לא היה משפיל.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
זה  לא  השפיל  אותי. אולי זה השפיל את הממשלה. 

יצאתי מושפלת ממנו? הוא עשה מעשה שלא ייעשה,  אפילו לא כחוט השערה. אני - אותי  
  אז אני מושפלת? בשום אופן לא. - ואני באה לטעון נגד זה והוא לא מקבל 

  
גול כן נסעו, ובצדק נסעו. אבן לא היה - אגב,  לדה

  גול?- אצל דה
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  עד היום יש ויכוח מה נאמר שם.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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ענין? איזה זכרון פנטסטי יש לך; מה  זה  שייך  ל
אתה זוכר; כל מה שאמרת לפני עשר שנים אתה זוכר, כל מה  - כל מה שאתה קורא בעתון 

  גם את זה אתה זוכר. - שמישהו אחר אומר 
  

האם  בושה  ללכת למישהו שמרים יד על יהודים ועל 
מקבל. בלי  לא - עליה?  זוהי  בושה  לראש  ממשלת ישראל ללכת ולהתלונן? לא מקבל? 

כוח.  אמרתי  לו:  זאת ארצך, אין לי כוח להכריח אותך. אבל תיארתי לפניו מה הוא 
כן. הייתי עצובה  - לא. עצובה  - כך עבה, של פיל. מושפלת? - עשה.  אין  לי  עור כל

כשבאתי  אליו. לא היו לי הרבה אשליות. אבל אני יודעת שאלמלא נסעתי, גם אני וגם 
אומרים: מי יודע, אולי, אילו היתה נוסעת, כשהיא כבר באירופה. אנשים  אחרים היו 

  אני לא מושפלת. אינני מרגישה שום השפלה. אבל זה ענין של רגישות.
  

אבל  מה שיותר חשוב, ואינני אומרת שיוחלט על כך 
בממשלה,  נדמה  לי  שזה  חיפוש  אפשרויות  שלא  נעמוד בפני האסון הגדול ביותר. 

דבר יותר נוח מזה. אין להם דבר יותר נוח מאשר להגיד: הנה, מה עלי  ולרוסים  אין
לעשות?  הם לא יגידו שהם ישלחו את "אירופלוט" להביא את היהודים ישר ללוד. הצרה 
היא  שאינני בטוחה שמישהו אחר יסכים להסתכן. אומרים: רומניה, רומניה לוקחת מעט 

  יהודים. כמה עוברים שם במשך חודש?
  

  לבנון :מר נ. 
  
  

  .300-400בכל זאת כמה מאות בחודש, 
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

. אויסגערעכנט 11%או  10%יפה  מאד.  זה מכסימום 
  דעם צדיק, שהוא מקבל על עצמו במקום קרייסקי.
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  מר נ. לבנון :
  
  

  וכבר רמזו לנו שזה לא נוח להם.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

ה שחורות. לא "א  נאד  איז א נביא". אז אני מנבא
יפה מאד. לא צריכה להיות החלטת  - צריך  לברוח  מוינה.   כל  זמן שנותנים ויזות 

ממשלה,  ואני  מקווה  ששרים  יעשו  חסר עם העליה הרוסית ולא ידליפו שיש גם דעה 
כזאת,  אבל אני מודה ומתוודה: לי יש דעה כזאת שצריך לחפש. הלוואי וק.ל.מ. היתה 

יום ממוסקבה או ממקום אחר ולהעבירם דרך - תמונה, לקחת יהודים יוםמוכנה  להיכנס ל
אמשטרדם  ללוד.   הייתי מברכת על כך. אני חוששת שהם לא יעשו זאת. גם הם מפחדים 

  מטרוריסטים.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

אני  מציע  לבדוק  בכל זאת גם ענין של אניה, עם 
נה בטחונית אינני חושב שזה מסוכן. את לאומיות  זו  או  אחרת,  מחוף  רוסי. מבחי

"קווין אליזבט" רצו להטביע עם צוללת. לוב רצתה להפעיל צוללת מצרית. צוללות אין 
לא יכולים לעשות הרבה.  - להם. בנמל הרוסי לא יוכלו לעשות זאת. לאניה בזמן השיט 
ת קודם, מוטב לבדוק זא - אם  נגיע  איפוא  למצב  שהרוסים יגידו: אין מאיפה לצאת 

  מבחינת טיעון אצל הרוסים.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אפשר לבדוק כל דבר.
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  השר י. גלילי:
  

אני  מצטער מאד. אני מוכרח להציק קצת. אני חושב 
שחייבת  להיות הנחיה ברורה של הממשלה איך לנהוג מחר, מעבר לאנליזה של מה שקרה, 

  או גם לתחזית של מה שיכולה להיות ההתפתחות.
  
י  נראה  שאילו  היתה  אפשרות  להשיג טיסות של ל

  -  -  - ק.ל.מ. ישר 
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
מבלי  שבדקתי,  גם  לי  ענין  האניות סביר יותר 

  מענין המטוסים.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אני מוכנה להתפשר אתך: שני הדברים.
  

  השר י. גלילי:
  

  ג טיסות של ק.ל.מ. נראה  לי שאילו אפשר היה להשי
הרי גם לפני מה שקרה עם החלטת  - תעופה  סובייטי,  או  ספינה מנמל סובייטי - משדה

  ממשלת אוסטריה לא היינו בוחלים בהצעה כזאת. אולי יש לה גם יתרונות.
  

לא ייחסתי  - עכשיו,  אם  השתמשתי  במלה "כניעה" 
להיות למחבלים הוא אם וינה  זאת  לעצמנו.  אני  אומר שהנצחון הגדול ביותר שיכול

תחדל להיות מרכז מעבר לעולים מבריה"מ. ויכול להיות שזה יקרה. אבל אם יש אפשרות 
התחושה שלי אומרת לי שיש להתגבר על  - שזה  לא  יקרה,  ולו  גם  בפחות  נוחיות  

מה  שאנחנו  מרגישים בעקבות מה שקרה, ולא לחדול מלהשתמש בוינה כמרכז מעבר בפרט 
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  כל עוד שאין לנו אפשרויות אחרות.
  

אפשר  כאן - אנחנו   נמצאים   במצב   מסובך,  ואי
לקבוע  פרטי  התנהגות.  ברור  לגמרי שיש סכנה שוינה תיסתם. ובעקבות הסכנה הזאת 
אנחנו  חייבים  להתחקות אחר נתיבים אחרים לאלה שהוזכרו כאן, ואיננו יושבים כאן 

חים יתנו דעתם, בין על יציאה ישירה מבריה"מ ובין דרך כצוות  מומחים. צריך שהמומ
  מדינות אחרות באירופה, למקרה שתתקיים החזות הקשה ביותר ווינה תיסתם.

  
לפי  דעתי  ההנחייה  שאנחנו  צריכים לתת לחברים 

) לעודד את המשך התביעה הציבורית בעולם נגד ממשלת 1העושים  ממש  בענין זה היא: 
תבטל את החלטתה. לא לסתום את הגולל על הסיכוי הזה, לא להתייאש אוסטריה,  כדי  ש

  ממנו.
  

  לב:- שר המסחר והתעשיה ח. בר
  

  אין לנו ויכוח פה.
  

  השר י. גלילי:
  

  אינני אומר שיש. 
  ודברים  עם  ממשלת אוסטריה על - )  להמשיך  בדין2

  דיבור. איננו אפשרויות  אחרות  שהיא  מציעה.  זה  בעיקר.  בגלל זה נטלתי רשות ה
  מנתקים  את  הקשרים, ואיננו מתקפלים ואיננו אורזים את המזוודות. ייתכן שיכריחו 

  אותנו לכך. יהיה מו"מ עם ממשלת אוסטריה על אפשרויות מעשיות נוספות.
  

יחד  עם זה, קיבלנו אזהרה ואיום שיכולה להתקיים 
ך העליה מבריה"מ, וצריך באוסטריה החזות הכי קשה. בפרט שזה יכול לשמש מעצור להמש

צריך  - לחפש  דרכים  אלטרנטיביות. לפי שעה, כל עוד לא נמצאו דרכים אלטרנטיביות 
  לחפש אותן באופן שלא יקל על האוסטרים להיפטר בכלל מן הענין.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  אני  מבינה  שהדבר  המעשי  המיידי  הוא שמבקשים 

לא יהיה. וגם אם זה  - במקרה ולא יהיה אוירון מלא על  טיסה  יומית  לוינה.  - מאל
זה בכל זאת  -  50, 40, 30וישאירו  150, 100, 90יהיה קצת יותר מאוירון, אם יקחו 

מקל.  קודם כל, שתהיה תנועה יומית. לזה אין כל מניעה. וזה גם יותר טוב לעולים. 
  לוד  תצטרך כנראה להיערך אחרת.

  
  השר לקליטת העליה נ. פלד:

  
  לא. זה גם בלוד יהיה יותר נוח.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  וואדע גוט.- איז דאך א

  
  מר נ. לבנון :

  
  

  צריך להיערך.
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  בלוד יש סיכויים שנשכנע אותם.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:
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  צריך להיערך לזה. זהו הדבר המעשי.
  

התנועה דרך מובן  מאליו  שממשיכים  להפעיל  את  
  וינה, מבלי שנעשה דבר כלשהו להפסיק זאת.

  
איננו אומרים ליהודים להפסיק את הפעולה. להיפך, 
לא  הממשלה.  אבל יש אירגונים ציבוריים שיפסיקו רק אם יחשבו שאנחנו חושבים שהם 
צריכים  להפסיק, ואני חושבת שאנחנו צריכים לרצות ההיפך. לא דברים מטורפים, אבל 

יהודים יצטרפו לזה. - שהם  בגדר מעשים אנושיים, וחריפים; יהודים ורבים לאדברים  
נעים. הוא לא יכול - אני מצטערת מאד, יהיה לו לא - ואם  זה  לא  נעים  לקרייסקי  

לעבור על זה בצורה אלגנטית כזאת, מפני שהנאצים שולחים לו ברכות וסאדאת שולח לו 
  שליח להודות לו.

  
ם המעשיים. אני מציעה רק שלא אלה הם איפוא הדברי

להגיד  שום דבר בדבר דרכים אלטרנטיביות. נדבר גם עם הסוכנות, מספר שרים, ונחפש 
  דרך.

  
  השר לקליטת העליה נ. פלד:

  
הייתי  מבקש  שמה  שאמר  השר גלילי יהיה מקובל. 

ם על, אלא ג- נדמה  לי  שזה  מקובל  על כולם. זה לא רק ענין של טיסה יומית של אל
שגם  - מגעים  לניצול  האפשרויות במסגרת ההודעה של קרייסקי באוסטריה, וגם פעולה 

  אמנם שקטה וחשאית, של חיפוש דרכים אחרות, כפי שהוזכר כאן. - את אמרת 
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

אינני מזדהה לגמרי עם השר פלד. יש עוד דבר שאני 
  חושב שצריך לבדוק אותו עכשיו.
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  איר:ראש הממשלה ג. מ
  

יש  עוד משהו. הוא הדגיש זאת פעמים אחדות, ואמר 
אין  - זאת לפני שבאתי לוינה; אני חוששת, ויותר מזה, שפעולה עצמאית שלנו לאבטחה 

  סיבה לחשוב שתינתן.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  במסגרת  של דברים מעשיים יש לדעתי עוד דרך אחת, 
  תו, ויכול להיות שיצא מזה משהו. זאת שאין  בה  משום  כניעה  או  שיתוף  פעולה א

  הנסיעה  הישירה מרוסיה. כי כאן אין זה כך שאנחנו מפנים לכתובת אחרת. מרוסיה הם 
  מה טוב. נבדוק זאת.  - ביניים - בלאו  הכי יוצאים. אם יכולים לעשות זאת בלי חניית

  ציאה שלך, במגעים שיהיו לנו עם אוסטריה אפשר להגיד: חפשנו לראות מה אפשר בלי המ
  מה טוב. צריך לבדוק זאת, גם באויר וגם בים.  - בלי  וינה.  אם  זה  יצא  לפועל 

  מרוסיה אין זו שליחה לכתובת אחרת, אלא ויתור על תחנת מעבר.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אמרתי  לו אתמול: אדרבה, אילו יכולנו לקחת אותם 
  מה טוב. - ישר 

  
  :שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס

  
יש  מקום לבדוק אפשרות של צ'רטר הולנדי מסופקני 

  ביחס לחברות האחרות.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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  אפשר לבדוק.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  אבל העיקר הוא דרכים ישירות.
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

אני  הייתי  מבקש  שתהיה  כתובת ממשלתית של כמה 
  בתוך המסגרת הזאת. שרים שתטפל בזה, ואני מבקש להיות
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  בקשתך נשמעה.
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
לכולנו  יש  היום אסיפות. אני מבין שעל אוסטריה 

  אפשר לדבר, ולהגיד את דעתנו?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  בהחלט.
  

  מ ח ל י ט י ם:
  

  א) לפרסם את ההודעה שלהלן:
וכנות היהודית בדבר הבעיות והפעולות המתחייבות מהחלטתה ב)  יתקיים  בירור עם הס

  של ממשלת אוסטריה והקשיים הנובעים ממנה.
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  ה י ש י ב ה   נ נ ע ל ת
  

  הודעה לעיתונות
  

הממשלה שמעה מפי ראש הממשלה דו"ח על מגעיה בעת הכנס של מועצת אירופה ועל שיחתה 
  עם ראש ממשלת אוסטריה.

  
החלטת מועצת אירופה אשר הביעה בין השאר את "התקווה כי אף הממשלה רשמה לפניה את 

ידי הבטחה שהושגה בסחיטה להפסיק הקלות מעבר - ממשלה לא תרגיש את עצמה מחוייבת על
  המועצות".- שהועמדו לרשות מהגרים  יהודים מברית

  
ההסברים  של ראש ממשלת אוסטריה להחלטה של ממשלתו אין בהם כדי להניח את דעתה של 

לת  ישראל ואין בהם כדי לתקן את המעוות. הכרתה של ממשלת ישראל היא כי ממשלת ממש
  אוסטריה אינה יכולה לפטור עצמה מחובתה ההומניטרית.

  
ממשלת  ישראל ממשיכה לתבוע את קיום הזכות ליהודים למעבר חופשי, ללא כל הגבלות, 

אוסטריה כי תבטל את כפי  שהיה  נהוג  עד  כה.  אין  לחדול מן התביעה מאת ממשלת 
ההבטחה  שניתנה  למחבלים  בלחצם  של  איומים ואלימות. בהבטחה זו יש משום פגיעה 

  חמורה ביסודות המוסר והמשפט הבינלאומי והיא עלולה לעודד מעשי אלימות נוספים.


