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  (הממשלה בשבתה כועדת שרים לעניני בטחון)
  
  המצב בחזיתות. 53
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

יחה, לא מסרתי כאן אינפורמציה מאז שהוחלט על הצל
ואם זכור לי, דיברתי אז על כך, שאנו מעריכים שאפשר לשמור ראש גשר ואפשר להיאחז 
בצד  השני.  דיברתי  על  ההישג,  אשר יכול להיות הישג ריאלי, לפי יחסי הכוחות, 
ויכול  להיות  הישג  מעבר  לריאלי,  כלומר  הישג מצטבר כתוצאה מהתמוטטות המערך 

ע הצליחה הצליח, ואנו השגנו את המטרה של ביסוס כוח בצד המצרי.  לפי  דעתי,  מבצ
השני  של  התעלה.   אם להגדיר את המערכה בשלב זה, הייתי אומר שמאותו לילה ביום 
א',  כאשר  החלטנו  שאנו  ממתינים להתקפה שלהם, מקבלים את ההתקפה, שוברים אותה 

ים הכל.  נטלנו את היוזמה מאותו  לילה  אנו יוזמ  - ועוברים  לפעולות  התקפיות  
לידינו  ואנו  יוזמים  את  כל המהלכים של עצמנו וכתוצאה מכך, גם של הצד המצרי. 

  טנקים, תיגברנו אחר כך את הטנקים  11-10בתחילת  הפעולה העברנו חטיבת צנחנים עם 
,  הנחנו  גשר והעלינו את המספר לארבעים וכמה טנקים. אחר כך העברנו לשם -40-35ל
את  האוגדה  של  ברן,  אשר ניהלה היום מספר פשיטות וקרבות.  כוח פשיטה אחד   גם

אויר,  השמיד  אותה והלילה מתוכננת עוד פעולה להשמדת - התקיף  סוללת  טילי  קרקע
  סוללה או שתיים נוספות.

  
נאחזנו במערכים האלה תוך   - (מצביע  על  המפה)  

וני של האגם המר הגדול), לא הצלחנו לפרוץ קרב.  במקום  זה  (מצביע  על הקצה הצפ
וכאן  יושב האויב. לכן, אגפנו אותו כדי להרוויח שטח.  אפשר לקרוא לכך עכשו ראש 

טנקים, וזהו כוח רציני,  250גשר  מבוסס.   אני  מעריך, כי מחר יהיו לנו במצרים 
מפקדה קדמית אשר מהווה עבור המצרים בעיה ממדרגה ראשונה. סאדאת עצמו ישב הלילה ב

של  הארמיה השניה. כנראה שהמצרים מבחינים כי זוהי סכנה למולדת, והם קוראים לכך 
עתה  מלחמת נצחון. אנו שומעים את הצעקות שלהם בקשר. הם נתנו פקודות להתקפת נגד 
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על  הגשר  שלנו. בתחילה היתה להם התקפה נגדית מסודרת אשר נשברה. אחר כך, ביצעו 
שגם היא נשברה, ואז באה פקודה לסתום בכל מחיר את הפירצה. מפקד  עוד  מתקפה אחת,

מהכוח שלו בצד המזרחי של התעלה והורו לו להכנס  40%אחד  אמר  כי  הוא  שולט על 
למתקפה עם כל מה שיש לו.  הם הנחיתו התקפה אחר התקפה וסבלו אבידות כבדות. כאשר 

ו עוד התקפה רצינית ומסודרת. היום ניסו  להתקיף  עם  מה  שנותר  להם, לא היתה ז
טנקים  50טנקים של האויב. הצלחנו להשמיד  70הודיעו  לנו  כי  מתקדמים  לעברנו  

  מתוכם. כאשר נשברות ההתקפות, הם בורחים.
  

הצלחנו  להרחיב  את ראש הגשר שלנו, ועתה יש לנו 
ות גשר סובייטי גם  ראש  וגם  שני  גשרים. חוץ מזה, הצלחנו לגלות מצבור של חולי

מודרני.  כעת מטפל בו חיל ההנדסה שלנו. אני מקוה כי עוד הלילה יצליחו להקים את 
  הגשר מעל למים.

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
  איני מסכים. - עבודה ערבית 

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
בצד  המערבי  של התעלה, אנו מתכוונים לצבור שלש 

של  ברן, של אריק ושל קלמן, אשר החליף את אלברט.  אנו מתכוונים   אוגדות  קטנות
ללכת  עם  אוגדה אחת לכאן (מצביע על המפה לכיוון צפון), כדי להתחיל שם בהתקפה. 
עוד  אוגדה  אחת  תלך  לכאן  (מצביע על המפה לכיוון מערב), ואוגדה שלישית לכאן 

אמץ אוירי עליון, כפי שלא ריכזנו עד (מצביע  על המפה לכיוון דרום).  נרכז מחר מ
כה,  ואני מקוה כי נשמיד מחר כוח רציני מהצבא המצרי.  כתוצאה מהמתקפה הזו, אין 
להם  עוד רעיונות התקפה, אלא הבעיה שלהם היא כיצד להסתדר אתנו. 
............................................................................

............................................................................
.......................  
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במלחמה  הזו היו לנו שלשה קרבות שריון קלאסיים, 
של שריון בשריון.  בקרבות אלה התוצאות הן כמעט כמו בקרבות אויר. הייתי אומר כי 

"ר, טילים וכו', אך בקרבות של שריון לא טוב לנו, אם אנו נכנסים ל"פלונטר" עם חי
  בשריון, החבר'ה מגלים עליונות בלתי רגילה.

  
קרב   השריון   הראשון  היה  בגולן,  נגד  הכוח 
העיראקי.  קרב  שני היה בתעלה, כאשר שלחו את החטיבה שלהם מהאגם. היה להם רעיון 

חיכינו להם עם שתי  . 16ודוויזיה  4לסגור  אותנו  בסגירת  מלקחיים  עם דוויזיה 
חטיבות  קטנות,  ראינו  את ההתקדמות הזו מצדם, נתנו להם להכנס עמוק, חטיבה אחת 
בלמה  וחטיבה  שניה  שלחה  כוח מאחור, והשמדנו אותם. מי שנשאר מהם קפץ אל המים 

טנקים. את מפקדם  40ושחה  אל הצד השני.  הכוח של ברן חיכה להם היום והשמיד להם 
  אלוף לקחנו בשבי.- בדרגת סגן

  
הבעיה שלהם מורכבת מכמה חלקים: (א) כיצד "לגרד" 
כוחות  ולשלוח  אותם למטה; (ב) כיצד "לגרד" כוחות ולשלוח אותם למעלה; (ג) כיצד 
לשלוח  עתודות  מקהיר.  מדובר  באיזור  ליד הכביש לקהיר, אשר מן הצד המערבי של 

טנקים.  בבית הספר לשריון  150עם  3ס' התעלה. בקהיר נמצאת הדוויזיה המשוריינת מ
טנקים, וישנם שני כוחות של המשמר המלכותי, ועוד כוח אחד  -150שלהם נמצאים עוד כ

 400.  אפשר "לגרד" שם כוח של T-54של  שתי חטיבות קטנות המצויידות בטנקים מסוג 
 -250-100טנקים,  ואין  לי שום ספק שהם לא ישלחו את כולם קדימה. זה אומר שעוד כ

טנקים  ייצאו  מולנו.  הם  יכולים  לבוא אלינו מלמעלה, מלמטה וממול, כדי לסגור 
הטנקים שלנו, שמן הצד המערבי של  250אותנו.  אך  לא  יהיה להם קל לסגור מחר את 

  התעלה.
  

אנו  מתכוונים  לעשות  מחר  מאמץ  עליון של חיל 
סוללות טילים, והלילה הולכים כוחות  3-2האויר. לצורך זה חיסלו כוחות היבשה עוד 

אויר.  נציב ארטילריה ונדפוק סוללות - הצנחנים  לפשוט  על  עוד  כמה סוללות קרקע
נוספות,  ואני  מקוה  כי  חיל האויר יוכל להכנס לאיזור עם סיכון קטן יותר. בסך 

א טוב, שהיו לפני כמה ימים. זה ל 54אויר לעומת - סוללות קרקע 20הכל, יש שם עכשו 
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ואנו עלולים  לאבד  מחר מטוסים, אך זה יותר טוב מאשר המצב שהיה.  אם חיל האויר 
יוכל  לפעול  באופן  יותר  חופשי, ובאותו זמן יתקדמו טורי צבא מכיוון קהיר, יש 

  סיכוי להשמדה גדולה שלהם. לכן הקרב הזה נמשך כבר כמה ימים.
  

תי מודל כאשר  תיארתי  לפניכם  את  הפעולה,  הצג
פסימי  ומודל  אופטימי.   הייתי  אומר  כי הקרב אינו מתנהל לפי המודל האופטימי 
לגמרי,  שצפה  התמוטטות  מוחלטת של המערך המצרי. זהו מודל ריאלי וטוב.  כל יום 
אנו  משפרים את המצב ומגיעים להשמדה רצינית של כוחות אויב.  השמדנו היום לפחות 

מיראז'ים.  שלשה מתוך   9מטוסים  מתוכם    19והפלנו  להם  טנקים  מצריים    150
המיראז'ים  הופלו  מיד.  טייסו  של  הרביעי קפץ למים.  רק שני מיראז'ים הצליחו 

מסוקים.  הם לא הצליחו לחסל לנו את ראשי  6לחזור  הביתה. בנוסף לכך, הפלנו להם 
צעות מיכלי נפל"ם, אשר נישאו הגשר.  הם  ניסו לעשות זאת בכמה דרכים, ואפילו באמ

על  ידי מסוקים, דבר המהווה מבצע התאבדות ממש. הם לא הצליחו בכך, כי הפלנו להם 
בדרך  את  ההליקופטרים.  הייתי אומר, כי הקרב מתנהל באופן סביר וריאלי. אם חיל 
האויר  יגיע  לאפקטים יותר גדולים, יכול להיות שנגדיל את ההישג באופן משמעותי, 
ונצליח  להשמיד  די  הרבה  כוחות מצריים נוספים.  היום חיסל חיל האויר את מערך 
הטילים  של  קנטרה.   כתוצאה  מכך,  יש למטוסים חופש פעולה יותר רחב בקו, ואנו 

  גורמים למצרים הרבה אבידות בקו.
  

הייתי  אומר, כי הצבא המצרי של השנה, אינו הצבא 
להגיע אלינו ניגונים מוכרים, גם ממטוסים מצריים אשר , אך מתחילים 1967המצרי של 

פשוט זורקים את מטענם ובורחים מהר, וגם אודות יריות של מפקדים בחיילים בורחים. 
כאשר  המפקד  מדווח  בקשר כי חייליו בורחים, אומרים לו לירות בהם. הוא משיב כי 

ים בו מן הצד השני. זה הוא  יורה  בהם. מי שצולח את התעלה אל הצד השני שלה, יור
נותן  לנו  אינדיקציה  מסוימת ומגדיל את התקוה שנגיע להישגים יותר גדולים. בכל 

, כאשר היתה שם פאניקה והצבא כולו התמוטט וברח. אי לכך, -1967זאת, זה מה שהיה ב
גם  לנו יש שחיקה ואבידות.  אין לי נתונים מדוייקים על האבידות, אשר נגרמו לנו 

בכל זאת, נפגעו כמה עשרות טנקים, איני יודע בדיוק כמה. היות וכל הטנקים  היום. 
אשר  נפגעו  נשארו  בידינו,  חלק  מהם  אנו מתקנים. הרבה טנקים עלו על מוקשים, 
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וכתוצאה  מכך  רק  שרשרותיהם  נפגעו.  במקרה כזה מחליפים את השרשרת והטנק חוזר 
  לפעולה תוך שעתיים.

  
שמן הצד המזרחי של התעלה שוב אין  כתוצאה  מכך, 

תוקפים  אותנו, דיללנו את מערכי ההגנה והגדלנו את הכוחות התוקפים מן העבר השני 
של התעלה. שוב אני אומר, זה הולך טוב באופן ריאלי. אני מעריך שמחר ישתפר המצב, 

, אך אך עדיין אין התפתחויות דרמטיות, אלא ריאליות, של קרבות שיש לנו בהם הצלחה
  הצלחה איטית שאנו משלמים בעדה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  אולי תאמר לנו מה נעשה בצפון?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
בצפון שקט.  יש פשיטות הטרדה שלהם ושלנו. הלילה 
צריכה  להתבצע פשיטה שלנו.  הארטילריה שלהם מציקה לנו, בעיקר הארטילריה הרחוקה 

הטווח שלנו: - יש לנו בעיה אחת עם הארטילריה ארוכת שמונה. - לכיוון  מחניים וקרית
אנו נמצאים במצב די קריטי מבחינת התחמושת עבורה. אני מקוה, כי בזמן הקרוב המצב 

  ישתפר.
  

  שר הפנים י. בורג:
  

מה  העומק בו אנו יושבים מן הצד השני של התעלה, 
  דרומי ובצד המערבי?- בכיוון הצפוני

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
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קילומטרים. זה  6-5ו  ראש  גשר  ברוחב של יש  לנ
 10דרומי.  ממערב היינו הערב בערך בקו של - נחשב  לראש  גשר יפה. זאת בצד הצפוני

הקילומטרים. הלילה הולך כוח  10קילומטרים  מן  התעלה, עם פשיטות אל מעבר לתחום 
קר יהיה לנו בסיסי טילים מערבה), ואני מקוה כי מחר בבו - לכאן  (מצביע  על המפה 

  קילומטרים מערבה. 15-12שטח בסדר גודל של 
  

  שר התיירות מ. קול:
  

כאשר הצגת את התכנית אמרת, כי יכול להיות שבמצב 
 4של  מצוקה נצטרך לעשות מאמץ כדי לשוב. מה התכניות שיש לנו בקשר לדוויזיה מס' 

  אשר מתקדמת לכאן?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

אלינו.   איני יודע אם הולכת    4דוויזיה  מס'  
הוציאו כוחות ממזרח לתעלה, אך את חבורת הפיקוד (החפ"ק) הוציאו משם, והטנקים של 

  .4דויזיה מס' 
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  האם הם מנסים לשוב דרך הסואץ?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

אין  לי  עדיין  אינדיקציה,  אין  לנו  מושג אם 
  הוציאו כוחות.
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  קול: שר התיירות מ.
  

  מהן האבידות שנגרמו לחיל האויר שלנו?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

מטוסים,  חלק מהטייסים הצליחו   6איבדנו  היום  
  לצנוח בשטחנו.  איבדנו אותם רק מטילים.

  
  השר י. גלילי:

  
האם  יש  נסיונות להעביר כוחות מהעבר המזרחי אל 

  רים  שלהם  ומה  קורה  באיזור העבר   המערבי   של   התעלה?   היכן  נמצאים  הגש
  פואד, הוא האיזור הצפוני של התעלה?- פורט- "בודפסט"

  
  שר הסעד מ. חזני:

  
לפי  הערכה,  מהו גודל הכוחות שלהם ממזרח לתעלה 

  והיכן הם מתרכזים?
  

האם יש לנו מידע על טיל ה"זפרן" של המצרים? האם 
  הוא במצב מבצעי?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
שלילית.   אני מבין כי אתה מתכוון  התשובה  היא 

לטיל  "סקאד",  שכנראה  יש  להם אותו.  אנו לא יודעים בדיוק את המצב האופרטיבי 
  שלו, אך במידה שירצו להפעילו, יזדקקו לרוסים לשם כך.
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  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

האם  זה  אומר,  שהגשר  שלנו מונח ואפשר להזרים 
  עליו כוחות?

  
  עזר:הרמטכ"ל ד. אל

  
  שני גשרים.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
ומה  עם  האוכלוסיה  המצרית  מן העבר המערבי של 

  התעלה?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

זה  אינו איזור מאוכלס.  יש שם אולי כמה פלאחים 
  בשטח. לא הגענו אל שטח מאוכלס.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  האם טליק אינו נעלב שמשתמשים בגשר רוסי?

  
  טכ"ל ד. אלעזר:הרמ
  

  גם הגשר שלו במים.
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  שר המשטרה ש. הלל:
  

כולם  התעניינו  במספר הטנקים של המצרים מן הצד 
  שלנו. מה מספר הטנקים שלנו מן הצד שלנו?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
היו  נסיונות  של  המצרים  להעברת כוחות מן הצד 

וזיטיבית לנסיונות להעברת המזרחי  אל  הצד  המערבי.  כרגע  אין לנו עוד הוכחה פ
כוחות  שלהם. יש לנו חשד, שהם מנסים להעביר חטיבות טנקים מהצפון. גם היום היתה 
תנועה למטה בסואץ.  יכול להיות, שזה מתקשר עם המגמות שלהם להחזיר כוחות לאחור. 
אני  לא  יכול  להוכיח  זאת,  אך  אם יוחמר מצבם, הם יצטרכו להחזיר כוחות מהצד 

 550עד  500רחי  של  התעלה.   ממזרח לתעלה הם סבלו אבידות, ויש להם שם היום המז
טנקים לכל האורך.  מספרם יורד. הם  900טנקים,  בעוד שהיו ימים בהם היו להם כבר 
טנקים. הגשרים שלהם מסומנים על  450-400מחזיקים  עדיין מן הצד המזרחי של התעלה 

 2ליהם,  אם  כי איננו רחוקים.  חסרים לנו עוד המפה  למעלה.  עוד  לא  הגענו  א
קילומטרים.  הפעולה  שם  היתה  קשה,  ולא  הלך לנו.  אנו רוצים ללכת לאורך הצד 
המערבי  של  התעלה  ולהגיע אל הגשרים שלהם, אך זהו שטח קשה מאד, שטח חקלאי מלא 

  תעלות.  אני מקוה כי יצליחו להגיע אליהם.
  

יש  תכנית לכיבושה, אך כרגע  פואד, - באשר  לפורט
איני מציע אותה, כי איני רוצה לפצל את המאמצים. אני רואה בפעולה מן הצד המערבי 
של התעלה את המאמץ העיקרי של המלחמה הזו, ואין לי נטיה ללכת למשימה נוספת בשלב 

  זה.
  

  השר י. גלילי:
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  השאלה היא אם לא מתעסקים אתנו שם.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

מתעסקים אתנו שם. הם עוברים עם מטוסים שלהם  לא 
  הלוך ושוב, אך מצבם רע והם אינם מתעסקים אתנו.

  
עניתי על השאלה כמה טנקים שלנו וכמה כוחות שלנו 

  נמצאים מן הצד המזרחי של התעלה.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

האם  קיבלנו את המכשיר האלקטרוני, שמטרתו לבלבל 
  ב בויטנאם כדי למנוע פגיעות במטוסים?את הטילים, אשר נוצל היט

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
ישנו  מין  דבר  כזה.  ישנה חכמה אלקטרונית נגד 
טילים,  ואנו  משתמשים בה. היא אינה הרמטית. אני מעריך שגם בזכות האמצעים האלה 
אנו  מצליחים  לתקוף למרות שהם יורים מאות טילים לעברנו. ישנם מאות טילים, אשר 

נם  פוגעים במטוסים.  זה עוזר לנו, אך אינו יוצר הגנה הרמטית, ומטוסים עדיין אי
משופר.  ישנו משהו פחות  SA-2ונגד  SA-2נפגעים.  ישנו פתרון אלקטרוני נגד טילי 

  . איננו מכירים לחלוטין את האלקטרוניקה של SA-6, ואין כלום נגד SA-3יעיל  נגד  
. העברנו אותם SA-6ברמת הגולן הצלחנו לקחת טילי  ואין לנו אמצעים נגדו.  -SA-6ה

למעבדות  ואני  מקוה  כי  בשותפות  עם  האמריקאים  נוכל  להגיע לפיתוח האמצעים 
  האלקטרוניים המתאימים נגדו.
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  שר הסעד מ. חזני:
  

האם אנו מובטחים מפני האפשרות, שמא אם יהיה להם 
פעיל את טילי ה"סקאד"?  והאם יש לנו רע  מאד,  הם  עלולים  מתוך זעם כנגדנו, לה

  אמצעי שכנגד?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

איני  יכול להכנס להערכת הזעם מצדם, אך אין לנו 
אמצעי  כנגד טילי ה"סקאד".  זהו טיל בליסטי, שאין מה לעשות כנגדו לאחר שיגורו. 
אם  ישגרו  אותו, הוא יפול. 

............................................................................
..............  

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
אנו  מונים  וסופרים  את מספר הטנקים של המצרים 
והסורים.  האם אנו מביאים בחשבון גם את המשלוחים החדשים המגיעים אליהם ואלינו? 

להם די טנקיסטים  כמה זמן יעבור עד אשר יכניסו לזירה את הטנקים החדשים, והאם יש
  כדי לאייש אותם?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
לפי  דעתי,  לא תהיה להם בעיה של מחסור בטנקים. 

טנקים. לכן ישנה  200באות  אניות  והן  מורידות  מאות טנקים. בסוריה קיבלו כבר 
חשיבות להשמדת צוותי הטנקים יותר מאשר לעצם השמדת הטנקים. אנו מחשבים את שיעור 

ות  כיחס  של  מחצית  צוותו  של  טנק.  לפעמים טנק נפגע וכל צוותו מושמד, האביד
לפעמים  טנק  נפגע  והתחמושת והדלק שבו אינם נפגעים, ואז איש אינו נפגע בתוכו, 

.  אני חושב, שאצל 50%ניצולים. ממוצע האבידות הוא  3-2ולפעמים יוצאים מתוך טנק 
שר אצלנו, כי אנו משתדלים לא רק לפגוע בטנק, הערבים  מאזן האבידות גבוה יותר מא
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אלא גם להדליקו.  אנו פועלים לפי שיטת המדורות, במטרה להפוך כל טנק למדורה. יש 
  מאנשי הצוותים שלהם. 50%-60%להניח, שיחד עם הטנקים מושמדים גם לפחות 

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
ם הופיעה  ידיעה בעתונות, כי מאז שנכנסו העיראקי

לזירה  הצפונית,  הסורים אינם משתתפים במלחמה, אלא עוסקים בריאורגניזציה לקראת 
הימים הבאים. מה נכון בידיעה זו? ואם היא נכונה, מה נעשה בענין זה כדי לקדם את 

  פני האפשרות הזו?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

נכון שהצבא הסורי עוסק בריאורגניזציה. הוא מקבל 
מפוטנציאל השריון  -50%גן  מחדש.  אמ"ן מעריך כי הם איבדו כטנקים  וציוד  ומתאר
מהטנקיסטים.  אני מסכים שזה אינו מספיק ואפשר להמשיך  20%-25%שלהם,  וזה  אומר 

הלאה.  הם  מקבלים  טנקים  והצבא הזה מתארגן. אני מעריך, שהוא לא יכול להתארגן 
להגיע לעוצמה התקפית שהיתה לו במהירות  לעוצמה התקפית.  הוא יזדקק לחודשים כדי 

עם  פרוץ  המלחמה.   אך  עוצמת  הכוח  המוצב לפני דמשק גדלה, והמערך שלהם הולך 
ומצטופף, והוא בהחלט מגיע לכושר הגנתי.  נגד זה אי אפשר לעשות הרבה. אנו עושים 
 בעיקר  עם  חיל  האויר. הפצצנו גשרים בסוריה, הפצצנו מחסנים וביניהם מחסן ובית
מלאכה  מרכזי  לטנקים,  אשר  מוגן  על ידי טילים. על אף החשש מהפגעות מטוסינו, 
עשינו  זאת  היטב,  ולא איבדנו בפעולה זו אף מטוס. אנו מטרידים אותם, אך איננו 

  מונעים את התהליך.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

קראתי  באיזה מקום כי אסאד יודע, שאיננו הולכים 
ואנו רואים על פי פעולותיו כי אינו מודאג מכך. אם כך, למעשה לא  לתקוף את דמשק,
  עשינו לו כלום.
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  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
אנו  לא  מונעים ממנו למעשה את התהליך של ארגון 

  מחדש.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

שלשה נערוך דיון על - הייתי  מציע כי בעוד יומיים
י להגיע לגמר השלב הזה של המלחמה, כדי שלשה, כד- שתי  שאלות.   אני  אומר יומיים

שיהיה ברור יותר מה נותנת המתקפה הזו שלנו.  אנו צריכים להציג לפנינו לאו דוקא 
את  השאלה  מהי מטרת המלחמה, כי צריכים להגיע לכך שהם יפסיקו להלחם, אלא עלינו 

בהם, אם  להציג  שאלות  הקשורות  בקווים  קרקעיים  שאנו  חושבים כי צריך להחזיק
הערבים  לא ירצו לחתום על הסכם הפסקת אש. בינתיים הם מקבלים עוד תגבורת, ואיני 
יודע אם לא יפתחו באש בעוד כמה זמן. אני מסביר יותר מדוע עכשו איני חושב שצריך 
להכנס לדיון בשאלה זו, כי איננו מוכנים לה, וגם השאלה השניה ראויה לדיון, והיא 

ליעדים  הלאומיים  שלנו, אלא לדברים הקשורים בעמדה המדינית אינה  נוגעת  דוקא  
הכללית והצבאית שלנו.  כאשר אני אומר כי צריך דיון, איני אומר בכך כי אני בטוח 
שיש  לנו פתרונות לכל דבר, אך צריך היטב היטב לבחון את המצב. נשאלו שאלות בקשר 

את התמונה בבהירות. יש דברים  לתגבורות, בהשוואה לאובדן ציוד, אנו צריכים לראות
שכאשר התמונה לגביהם ברורה, אנו מחליטים אם לעשות כך או אחרת.  יש דברים, שאין 
  עליהם  תשובה  ברורה,  אך  לדעת אותם צריך.  אני אומר זאת, כי הדבר מדאיג אותי
 ומעיק  עלי  כל  הזמן.  אנו  עושים קרבות וקרבות טובים. הקרבות מצטרפים לקרבות
טובים,  אך  ישנן  שאלות  שאיני  בטוח שהקרבות הטובים יפתרו אותן אוטומטית. לו 
ידעתי  שכתוצאה  מכך,  המצרים ירימו דגל לבן ויבקשו הפסקת אש ריאלית, היה הדבר 
מקל  עלי.  למרות  האבידות  שלנו, אני חושב שצריך להמשיך לתת להם מכות נאמנות, 

ם  הצבאיים בפעולה הזו. אך הייתי מציע שהממשלה מתי ולהשיג  את  מקסימום  ההישגי
  שהוא, בשבוע הבא, ואין זה דבר הנעשה מהיום למחר, תיכנס לשאלות האלה.
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  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

האם   ראש   הממשלה   מתכוונת  למסור  משהו  על 
  ההתפתחויות המדיניות?

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
ש עם סוריה, בראשית בנוגע  לסוריה והקו אשר מתגב

השבוע, כאשר דנו על המצב עם סוריה, וכאשר החלה למעשה היציאה שלנו אל מחוץ לשטח 
) 2(- ) הקו של סאסא ו1רמת  הגולן,  הרמטכ"ל  סיפר על שתי אפשרויות היפותטיות: (

הקו  של  קטאנה,  אשר  יתנו  לנו את היתרון של איום ארטילרי על דמשק. הבנתי כי 
מוך  לקו של סאסא. רציתי לשאול את הרמטכ"ל ואת שר הבטחון, האם ההפסקה נעצרנו  ס

היא משום  שהמאמץ  הגדול והעיקרי מרוכז בדרום, או משום שבינתיים התגבשה מחשבה, 
  לאור הנסיון והקו שהם מבצרים, שהענין של קטאנה יקר ובלתי מעשי?

  
אני  זוכר,  שהרמטכ"ל  הדגיש שאם ההתבצרות שלהם 

סביב  קו  סאסא,  יכול  להיות שימליץ להסתפק בכך, למרות שזה רחוק מדמשק.  תהיה 
ניסיתי  אז  לחשוב  שיותר  טוב  להיות קרוב יותר לדמשק.  האם אתם מעריכים שאנו 

  הולכים להתבצר על קו סאסא, משום שקשה ללכת הלאה?
  

  שר הסעד מ. חזני:
  

  יר אני    מבין,    שכל   המוצבים   דרומית   לצ
דמשק  בעינם  עומדים,  ופרט לטנקים אשר הוצאו מהם, הם מחזיקים בסוללות - קוניטרה

  נ"מ ובסוללות נ"ט לאורך כל הקו. מה המחשבות שיש לנו בכיוון זה?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:



 16סודי ביותר                                      18.10.73 - טז/שלד 
 

לאורך מחצית  - (מצביע על קו הפסקת האש על המפה) 
לא התקדמנו (מצד דרום) נמצא הקו  התקדמנו, לאורך מחציתו לא התקדמנו. האיזור בו 

בידם. לאיזור זה מתוכננת התקפה להלילה.  אני עדיין שוקל אותה, כי כל הרחבה, כל 
התקדמות  פה חייבת להשקל מבחינת הכדאיות שלה. גבעה יותר או גבעה פחות, זה אינו 
מה  שכל  כך חשוב לנו, וחסכון בחיי אדם במלחמה זו, בה יש לנו הרבה אבידות, הוא 

שוב  יותר.   אני  בודק  את  התכניות, וכאשר נדמה לנו כי מדובר בפעולה מצוינת ח
ו"רכה",  שאינה  כרוכה באבידות, עושים אותה.  אם היא כרוכה באבידות, אין עושים 
אותה.  זהו  האיזור שאיננו הולכים להתכתש עליו. לא חשוב כל כך אם יהיה כאן עוד 

לשחוק כוח לשם כך. הם יושבים שם והמערכים שלהם   מתחם  בידינו,  ואין  זה  שווה
קיימים.  הירדנים  נכנסו  לנאווה  ולז'אסן.   לסורים  יש  תמיכה ירדנית מאחור, 
תמיכה  עיראקית  באגף, ואילו הכוח הסורי בנה מערך אחד והוא בונה עכשו את המערך 

תפוס על ידם וחייב  השני.  מדוע  הגענו  לקו של סאסא? כי המערך של האוועדג' היה
מצדנו  קרב  הבקעה  נוסף. אמרתי לממשלה כי אם זה יילך בקלות, כדאי ללכת לקטאנה 
ולקו  יותר  רחוק.  אך  נדמה לי, שעתה הזמן אינו מתאים לכך.  עיקר המאמץ מכוון 
כלפי המצרים. לו יכולנו להתקדם באבידות סבירות, היינו עושים זאת, אך ללכת לקרב 

  ר קשה מזה שהיה, נדמה לי שהיום לא צריך לעשות זאת.הבקעה יות
  
  

  המצב בגיזרה הלבנונית - ההתפתחויות המדיניות .  54
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

יומיים או שלשה, - ביקשתי  את  שר החוץ לבוא ליום
כמה  שיהיה  צריך,  כדי שנוכל לדון יחד אתו לא על דברים קונקרטיים, אשר עומדים 

ל דברים שיש לנו יסוד לחשוב עליהם, בעיקר אם נצליח בקרבות בתעלה. בפנינו, אלא ע
כי  אז בודאי יימצאו ידידים גדולים וטובים, אשר ירצו לדבר אתנו על תכל'ס. היות 
ואנו  מצליחים,  צריך  לגמור,  בעיקר  מאחר ואין לנו כל רצון להמשיך בלי גבול. 

לומר עליה כן או לא, מוטב שנשב יחד  חשבתי  שבטרם  אנו עומדים בפני הצעה, שצריך
ונראה  לפנינו  מהם  הדברים  האפשריים, אשר עלולים להציע לנו, כדי שנוכל להיות 
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פחות  או  יותר מוכנים להם. מה שנעשה עכשו במועצת הבטחון ידוע. גם שם לא עומדת 
  שום הצעה לדיון.

  
היום  שלחתי  מברק לאבן, בו אמרתי לו שהיה רצוי 

לכאן  על מנת לדון יחד עם הממשלה על מחשבות שונות.  יכול להיות שעד אשר   שיבוא
יבוא נשמע רמזים על דברים שונים.  ממה שאנו שומעים, גם אם איננו שומעים, אם כי 
איננו  מקבלים דו"ח, כנראה ששרי החוץ הערביים לא יצאו מביקורם אצל ניקסון ואצל 

כי יגישו להם את ישראל על מגש של זהב או על  קיסינג'ר  נלהבים.   לא  הובטח להם
מגש  של  נפט, ולעת עתה אמריקה עומדת כפי שהיא עומדת. נראה מה שיהיה.  ברור כי 

. 1967, אלא אל קווי -5.10מה  שהערבים  היו  רוצים  הוא חזרה שלנו לא אל קווי ה
בינלאומית, עם  סאדאת  אמר  כי את זאת הוא מוכן לקבל, ואחר כך יבקש כי תשב ועדה

 - כל הידידים הטובים שלנו מן העולם של היום, מן העולם של מחר ומן העולם השלישי 
  מכל העולמות.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  והם ימליצו בפני הפלשתינאים שגם הם ישתתפו בכך.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
כלומר  אנו  הולכים על גשר בטוח.  הייכל כתב כי 

הפסקת  אש, כפי שהיתה במלחמות קודמות, לא יהיה הפעם, כי זה צריך כל  העסק  של  
להיות  דבר  תכליתי.   איש אינו יודע מה קוסיגין עושה בקהיר, יש כל מיני רמזים 
שיכול  להיות  כי היות וזה התחיל להיות לא כל כך טוב לסאדאת, אולי הוא מדבר עם 

זה אינו ברור.  כל מיני מחשבות יש  סאדאת  על  איזו  פורמולה  של הפסקת אש.  כל
באויר,  ואני  חושבת  שאם אבן יחזור עד יום א', אולי נשב אז, נשמע ממנו ונדון, 

  ואולי עד אז יתפתח משהו.
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אני  רוצה  להתחלק עם חברי הממשלה בחוויה יוצאת 
 מן הכלל.  הייתי אתמול בלוד, בחלק הצבאי של שדה התעופה, וראיתי את המטוסים אשר
באים,  וכיצד הם פורקים את המטען.  ראיתי כיצד שלשה מטוסים מגיעים בזה אחר זה, 
אחד  אינו  מספיק  לנחות,  וכבר  מגיע  השני.  זהו דבר שאי אפשר היה בכלל לשער 
שנראה.  ישנו  סדר  עדיפויות,  ישנם  דברים שאנו רוצים מיד, אך אלה אינם דברים 

עושים גם דברים יוצאים מן הכלל.  ישנם דברים, שאין עקרוניים,  כך נדמה לי, והם 
להם במחסנים, והם צריכים ללקטם מן המחנות שלהם.  אני שואלת את הצוותים שהגיעו, 
מנין  באו, ואומרים לי כי באו מכל מיני שדות בארצות הברית.  אין הם טסים ממקום 

צים לנו.  אנשים שלנו אחד,  אלא  כל  אחד  מגיע מן המקום בו נמצאים הדברים הנחו
מדברים על הבחורים המטיסים את המטוסים האלה בסופרלטיבים.  פה ושם יש ביניהם גם 
יהודים.   אומרים  שלפעמים  פונים  אליהם באנגלית, והם משיבים בעברית של תלמוד 
תורה.   הצוותים  האלה  עסקו  כנראה  גם  בתובלה  לויטנאם.   נקשרים כאן קשרים 

  ם, ומקבלים אותם יפה.מצוייני
  

היה אצלי השגריר האמריקאי, שהיה יום קודם בלוד, 
על" - והוא סיפר לי על השילוב בעבודה בין האנשים שלנו לאנשים שלהם.  גם אנשי "אל

כל זה  - והשדה  אשר  היכרנו,  ולא פעם טענו כנגדם על הדברים האיומים שהם עושים 
  נשכח וזהו עולם אחר.

  
כי הצי הראשון של תובלה היה של  אני  רוצה לציין

על".   עתה  הצטרפו אליהם גם מטוסים של חיל האויר האמריקאי, וזה - מטוסי  "אל  8
  הולך יפה.

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
חיל  האויר  האמריקאי העליב את הג'מבו שלנו. הם 

  אמרו כי אין הוא מתאים להם.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

וררת איזו בעיה, כי היות והכל מגיע, בכל יום מתע
  האנשים שלנו נזכרים בעוד פריטים.  לעת עתה נדמה לי כי עברנו את משבר האספקה.

  
אם  אני מדברת על ארה"ב, אמסור עוד שספיר מתקשר 
לכאן  בין  מטוס  למטוס, על מנת לדווח וכדי לשאול בעיקר מה שנעשה פה. אמריקאים 

ומרים כי הוא הפך לגמרי את אמריקה. ישנה עתה איזו רוח אחדים  דיברו  אתי  והם א
בין  יהודי אמריקה, כאילו זוהי סכנה להחזיק בכסף, ואם יש למישהו כסף, הוא צריך 
למסור  אותו.  ישנם  גילויים  פנטסטיים.  ספיר יוצא הלילה לקנדה ומשם לאירופה, 

  וכנראה שיהיה כאן במוצאי שבת.
  

  ד:השר לקליטת העליה נ. פל
  

רציתי  לשאול אם יש מידע על השיחה של ראש ממשלת 
  דניה עם ברז'נייב.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
שמענו  את  הנאום  של  חוסיין  בירדן. האם אפשר 
ללמוד מכך על סכנת מלחמה אתו או לא, כדי לא לעמוד אחר כך בפני הפתעה? שמענו על 

, מהם ההדים שיש -5%תו את התפוקה בהסנקציות  בהן  נוקטות  מדינות ערב, אשר הפחי
  לכך?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
דרך  צלחה לשר אלמוגי, אשר נוסע עתה "להפוך" את 

  דרום אמריקה.
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  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

יש  לי  שאלה  אחת,  אשר  נוגעת לחלק הראשון של 
פי שנהגנו הישיבה,  אם כי לא הרמטכ"ל צריך להשיב על כך.  האם יתכן שננהג הפעם כ

במלחמת  ששת  הימים,  כאשר  השרים קיבלו פעמיים ביום דיווח על מה שנעשה בחזית? 
  למעשה, לא קיבלנו כל אינפורמציה מאז ישיבת הממשלה הקודמת.

  
  מזכיר הממשלה מ. ארנון:

  
  מי ששאל, קיבל.

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
שאלתי, ואמרו לי שאי אפשר להשיב בטלפון וקיבלתי 

ת מאורגן.  אפילו אם זה רק כדי לספק סקרנות, זה כתשובה טובה. זה צריך להיו  זאת
בודאי  טוב,  ואם  השרים  יחשבו כי צריך לבקש דיון באיזה שהוא נושא, כיצד אפשר 
לבקש  זאת  כאשר  אין יודעים כלום, אלא מהאינפורמציה ששומעים מן הרדיו או מאיש 

  משרד הבטחון, אשר נכנס במקרה למשרד?
  

מזים בעתונות וברדיו, כי היו ר  - ושאלה  נוספת  
ישנו איזה משא ומתן או גישוש בין ארה"ב לבין בריה"מ, על עיבוד פורמולה משותפת, 
או  תכנית  או  הצעה  משותפת.  האם יש או אין בכך ממשות, או שהדבר עדיין בדרגת 

  התבשלות?
  

  שר הפנים י. בורג:
  

יש  לי  שאלה אחת בעלת שני חלקים.  האם האמברגו 
צדדי, כלפינו וכלפי הערבים, או שבמסווה של - מצד אנגליה וצרפת הוא באמת דו המוטל

השכנים  של  שכנינו,  הם מספקים להם נשק?  האם אין האמברגו הזה יותר אמברגיסטי 
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  כלפינו מאשר כלפיהם?  ומה הצעדים שאנו נוקטים בהם כנגד זה?
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

ד המדיני.  אני יש  לי  שתי שאלות, האחת בקשר לצ
ויכול להיות שהציטוט  - מבין,  ששר  החוץ  יחזור, אך אם איני טועה, שמעתי ברדיו 

כי הדגיש אתמול שאנו דורשים הפסקת אש לפי  - אינו  נכון,  או  שלא  שמעתיו היטב 
באוקטובר.  האם  זוהי  הפורמולה שאנו משתמשים בה, או שיש   -6הגבולות  שלפני  ה

או שלא שמעתי את הדברים נכון?  יכול להיות, שלא שמעתי אותם היטב, להשתמש  בה,  
  כי לא ראיתי את הדברים כתובים.

  
דבר  שני,  במקרה הייתי גם היום בישובים שבגבול 
הלבנון.   אני יודע כי אנו מנסים לרסן קצת את מה שקורה שם, אך עד עכשו זה עובר 

לא היו קורבנות אדם, אלא רק פצועים.  יותר  במזל  מאשר  בצורה  לוגית,  ורק בנס
בהחלט  עלול  לקרות,  כי  נמצא עצמנו מחר במצב בלתי נעים, שאחת הקטיושות תהרוג 
מספר  אנשים,  וזה ייצור מצב לא נוח.  האם יש נסיונות לומר ללבנונים משהו בקשר 

  לכך?  האם יש סיכוי כלשהו להביא את הלבנונים ליתר ריסון עצמי?
  

  טים י.ש. שפירא:שר המשפ
  

  הם אינם צריכים לרסן את עצמם.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

לפי  עדות  האנשים,  גם הצבא הלבנוני יורה קצת, 
כנראה  כתוצאה  מכך  שאנשים  שלנו  יורים  על מחבלים.  שמעתי היום שם, כי הצבא 

ים, אני הלבנוני  ירה בעקבות מרדפים שלנו. יתר על כן, גם כאשר זהו ענין של מחבל
יודע  כי  היו  תקופות, שהלבנונים ניסו מה שניסו.  אך כאשר מדובר בכמויות כאלה 
וברצף  כזה  של  פעולות,  יש כאן יותר ממצב לא תקין, בו הלבנונים טוענים כי לא 
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קטיושות,  30שמונה - הצליחו  לעצור  כל פת"חניק.  כאשר בלילה אחד נופלות על קרית
ם אפשר לנסות לבצע צעד שיש בו התרעה ממשית, או נסיון שכנוע זה  אינו מצחיק.  הא

  שעליהם לרסן את עצמם ואת הפת"ח לצורך זה?
  

  השר י. גלילי:
  

שתי הערות.  האחת, אני ממליץ מאד לכולנו, לרבות 
ראש הממשלה ושר החוץ, לנהוג כפי שנהגה ראש הממשלה בהודעתה בכנסת, בכך שלא נקטה 

קות  בנושא  הגבולות  של  הפסקת  האש, בנושא השטח ובנושא שום  התבטאויות  מדויי
הטריטוריאלי,  באשר  הנעלם  מרובה  מן  הגלוי, ואיני רואה כל תועלת בהתבטאויות 

באוקטובר. אני עצמי גם כן איני מתחבט  -5בנושא  זה עכשו, גם לא על חזרה לקווי ה
היה מתפתח היום דיון בישיבת בכך, לא רק כלפי חוץ, אלא גם בישיבת הממשלה.  אילו 

  הממשלה, הייתי אומר שהדיון הזה עודנו מוקדם.
  

והערה  שניה,  והיא  מחשבה  בקול רם לשיקול דעת 
היא קשורה בהודעת סאדאת בנושא הטילים.  - משותף 

. אבל אולי ...............................................................
לא  על  מהלך  פומבי, אלא על איזה שהוא מהלך באמצעות גורם ראש  הממשלה  תחשוב  

מדיני, אשר נראה אותו מתאים לכך, שממנו יוכל סאדאת ללמוד כי לא רק שלא התעלמנו 
מן הנושא, אלא שהוא נושא באחריות על פתיחת המלחמה, 

ך . אני לא אומר כאן מה בדיוק רצוי לעשות.  על כ...............................
צריך לחשוב עם גורמי הבטחון, ונובעת מכך שאלה אל שר הבטחון, האם בעקבות הדברים 
האלה של סאדאת בנושא האיום בטילים, לא מתחייבת זהירות אופרטיבית מצד צה"ל לגבי 
פגיעה  במטרות  אזרחיות,  אשר  ניתנת להתפרש כאילו היתה זו פגיעה מודעת מצדנו, 

מה שמתרחש עכשו ממערב לתעלה גורם למתיחות ולעצבנות  באשר  יש  להביא  בחשבון כי
  אשר יכולה גם לשבש את שיקול הדעת ולגרות החלטות או מהלכים שאינם שקולים.
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  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

אני  מסכים  להצעתו  הראשונה של השר גלילי, שלא 
ניה של השר נתהלך  כרוכלים  עם  פורמולות  ביחס  להפסקת  האש.   באשר להצעתו הש

  גלילי...
  

  השר י. גלילי:
  

  ביחס למחשבתו, לא להצעתו.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

ביחס   למחשבתו,   אני  מביע  ספק.   אלה  שצפו 
בטלויזיה  בעת  נאומו  של סאדאת או קראו בעתונים, יודעים משהו על הנאום. בודאי 

לשימוש בטילים מופיע בעתונות נקרא אותו מחר. איני יודע אם האיום של סאדאת ביחס 
העולם,  וגם  אם הופיע, איני יודע אם מישהו התייחס אליו, במקום להתייחס לספורט 
או  לבורסה.  
............................................................................

................................................  
  

  טוב:- שם שר הבריאות ו.
  

  גלילי לא הציע תגובה פומבית.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

בענין  זה  יש  לי  ספקות  אם צדק. אנו צריכים, 
לדעתי,  להסב  את  תשומת לבו של העולם למה שאמר סאדאת בענין זה. מה אנו צריכים 

. .................לומר?  נדמה לי, שאנו צריכים לומר בענין זה דברים ברורים,
אני לומד את הענין מטילי ה"פרוג" הרוסיים. אמרנו כי מה שעשינו בדמשק בא כתשובה 
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על מה שהם  עשו  לנו  עם  ה"פרוג" בגבת.  אלה אשר יודעים זאת, כלל אינם זקוקים 
להסבר,  אך  העולם  הגדול  אינו יודע זאת. דמשק יותר מפורסמת בעולם מגבת. תודה 

ר, ולדמשק קרה וקרה.  לאל,  לגבת לא קרה שום דב
............................................................................

שמענו עכשו מהרמטכ"ל   ........................................................
פרטים  בקשר לטילי ה"סקאד".  הוא אמר כי אין לנו עצה כנגד זה, 

  .  למעשה, המקרה של ה"סקאד" אשר יירטנו גם כן לא פורסם........................
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  זה לא היה "סקאד" אלא "קלט".

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  שר החוץ דיבר על כך במועצת הבטחון.

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
אני  דן  לפי  העוצמה  של  טון  האמירה. אם אדם 

כמוני  במה  שנעשה  במדינת  ישראל,  לא נתקל בכך בעתונות, הווה אומר המתעניין  
שהקורא  הבינוני  לא  קרא  זאת.  מה שהם עשו, עלול היה להיות דבר איום. זה היה 
נסיון  שלא  הצליח.  זה  היה  נסיון  להרוס ולפגוע בישוב אזרחי בצורה מאסיבית. 

מה לי, שגלילי אינו צודק בספקותיו ביחס בענין  זה הגבנו בקול דממה דקה.  לכן נד
לדברי  סאדאת,  ונדמה  לי  שאנו צריכים להתריע על כך, להבליט זאת ולהתרות כנגד 

  זאת.
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  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

גם  אני נוטה יותר לכך, שבצורה מאד זהירה אמנם, 
שהיה נסיון  תהיה  תגובה פומבית על כך, בלי לקשור זאת בנושא ששר המשפטים הזכיר,

שלהם,  וזה  פורסם גם בארה"ב וגם בארץ, לשלוח טיל לעבר ריכוז אוכלוסיה אזרחית, 
אשר  הוכשל  על  ידי  פעולה  של טייס ישראלי, וישראל תחזיק את סאדאת אחראי בעד 
מעשים  כאלה,  כשם  שהוא  אחראי לפתיחת 

.......................................................................התעלה
............................................................................
............................................................................
............................................................................

.................................  
  

  שר הפנים י. בורג:
  

אני מתנגד לכך, שבפומבי ובאמצעות דוברים רשמיים 
כמו ראש הממשלה או אחד השרים, נטפל בנושא. התוצאה הראשונה תהיה פאניקה מבפנים, 
ויכול  להיות  שהדיבור  המרובה  ישמש  אולי  לא להצדקה מוסרית, אלא להצדקת עצם 

ל מלחמה קיים הויכוח, מי נתן את היריה הראשונה. אין לנו עסק עם ילד, הפעולה. בכ
אלא  עם  סאדאת אשר למד את מיטב האסכולה הנאצית על כל המרמה והצביעות שבה, ואי 
אפשר  יהיה  לומר שיעשה זאת משום שלא הספקנו להזהירו בפומבי.  אני חושב, שצריך 

של ראשי ממשלה ושרי חוץ. דיברתי נגד זה מרש" - לעשות  שני  דברים: (א) לעשות "דה
ששר  או  ראש  הממשלה  יגידו  זאת  בפומבי, שאם הוא יתחיל, אנו לא נשתוק. אותן 
אנגליה  או  צרפת, אשר דורכות על במותי אמת, על ידי אמברגו שאיני יודע אם אינו 
יותר  אמברגיסטי  כלפינו  מאשר כלפי הערבים, הן צריכות לשמוע על כך. 

. בשלב זה אני בעד הצינורות האלה, ולא ....................................
  באמצעות רמקולים גדולים.
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................  
.............................................
............................................................................

............................................................................
............................................................................
............................................................................

............................................................................
............................................................................

.......................................................................  
  

...................  
  

....................  
  

...............  
  

.............................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

............................................................................
............................................................................

.......................................................................  
  
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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ה בין ברז'נייב לראש ממשלת דניה, אין בנוגע לשיח
לנו ידיעות ישירות, אך בעקיפין לגמרי שמענו, שכאשר ברז'נייב דיבר על ישראל כעל 
מדינה  תוקפנית וכל המלים האחרות, ראש ממשלת דניה אמר, שהממשלה שלו אינה חושבת 

דים נדע כך.   איך  אמר  זאת ומה אמר בדיוק, אין אנו יודעים. אולי במשך ימים אח
יותר.   אני רוצה עוד פעם לציין, שממדינות אירופה אין לנו הרבה נחת. זאת אומרת 
אין דיבורים נגדנו בתוך הממשלות, וגם ב"שוק המשותף" ובאפט"א לא היה לכך ביטוי. 
כל  זאת  למרות  שבציבור,  האהדה לישראל די גדולה. היתה שיחה חמורה מאד בין שר 

והשגריר שלנו: אמרנו לכם שאין  BORAD OF DEPUTIES- לחת של ההחוץ  האנגלי לבין מש
אתם  יכולים  להחזיק  מעמד,  והנה זה הוכח עתה ועליכם לסגת.  היתה גם שיחה בין 
הית'   לבין  אחד  ממנהיגי  היהדות  האנגלית,  אך  אין  סימן  לתזוזה  בעמדתם. 

נגד האמברגו לפרלמנט, אך אין האופוזיציה, הלייבור והליברלים, רוצים להציע הצעה 
להם  רוב.  כנראה  שכתוצאה מכך לא יבוא כל שינוי, ואיני רואה באופק איזה שינוי 
יכול  לבוא  מצדה  של  צרפת.  איני  יודעת את כל פרטי הפרטים של מה שאנו רוצים 
מאנגליה. מצרפת מזמן חדלנו לרצות, אך יכול להיות שלמעשה האמברגו של מדינות אלה 
  לא כל כך פוגע בנו, כי קיימת נכונות אמריקאית. בכל זאת ניתן ללמוד מכך על מידת

  ההגינות של ארצות העולם, ועל עוד דברים טובים.
  

אנו שומעים את הנאומים שלו.   - בנוגע  לחוסיין  
הוא  שלח  טנקים וקיבל מכות. איני מוכנה להגיד שיש לנו הרושם או ההרגשה, בודאי 

שהוא עומד להתקיף אותנו. יכול להיות שזה יהיה, אך לא כל כך מתקבל  לא  הבטחון, 
על  דעתי  למענו,  כי יעשה זאת, מתוך אינטרסים שלו. או שאולי בכל זאת הוא חושב 

  להצטרף איך שהוא, ודוקא עכשו, כאשר לא הולך כל כך לסורים.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  אחר כך יהיה מאוחר מדי.
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  יר:ראש הממשלה ג. מא
  

  כבר  עכשו  כמעט  מאוחר.   שנית,  הוא  עשה זאת 
הנה, ובכל - ,  אך  יכול  להיות שכל הדיבורים האלה הם כדי לעשות רושם שהנה-1967ב

זאת  לא  יעשה  דבר.  אך כפי שהוסבר לפני שבוע על ידי הרמטכ"ל או סגן הרמטכ"ל, 
רנו את כל החזית הזו בלי איננו אומרים כי היות ויש להניח שלא יתקיפו אותנו, הפק

הגנה  ובלי  אמצעים.   אני לא חושבת, שזה צריך להדאיגנו יותר מדי, אם כי גם זה 
  יכול להיות.

  
בנוגע  לנפט, אין לנו דיווח מהאמריקאים, ובודאי 
לא  מהערבים,  מה  היה  בשיחה  בין ניכסון לבין שרי החוץ הערביים, אך ממה שאנו 

יוצרים  את הרושם, שאמריקה עומדת להתמוטט אם יקטינו את   שומעים,  הערבים  אינם
כמות  הנפט  המגיע  אליה,  כי אם מסבירים להם שאמריקה יכולה לעמוד גם בכך. ממה 

  סטייטמנט".- ששומעים, הם לא יצאו מהשיחות האלה בהתלהבות, אם לומר זאת ב"אנדר
  

אני מוכנה לכל הסדר, באשר לאינפורמציה אשר תנתן 
  . אני איני יכולה לשבת בירושלים עתה.לשרים

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
  חס וחלילה, אין הצעה כזו.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
השר  ספיר,  נשמתו  יוצאת, הוא רוצה לדעת כל מה 
שמתרחש  כאן.  לך  תגיד לו בטלפון. ליאור בכל שעות הלילה מנסה להסביר לו כי אי 

ן. אומרים לו שהמצב טוב ואנו ממשיכים, אך הוא בשלו: אפשר למסור את הפרטים בטלפו
כמה  ומה. הוא רוצה לדעת הכל. חוץ מזה, אני רואה חברי ממשלה אשר מסתובבים בבית 
הזה,  ואדרבא.  יש כאן אנשים יומם ולילה, אין שעה משעות היממה שלא יושבים כאן. 
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רים, ואין כל בעיה לקבל יושב  כאן  ליאור,  יושב  מוטקה,  יושב  זאב ויושבים אח
  אינפורמציה.

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
הצעתי  היא כי ננהג כפי שהיה נהוג בעבר, שהשרים 
  יקבלו  את האינפורמציה בירושלים פעם ביום. הדבר מכוון לאותם שרים שאינם מגיעים 

  אביב.- לתל
  

  מזכיר הממשלה מ. ארנון:
  

  נעשה סידור ונודיע לכם מחר בבוקר.
  

  הממשלה ג. מאיר:ראש 
  

באשר  לשאלה אם ישנה הדברות בין האמריקאים לבין 
הרוסים  בדבר  פורמולה להפסקת אש, אין ספק שהם מדברים. עם כל המתיחות, בכל זאת 

  מדברים.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  האם מדברים רק על הפסקת אש או על יותר מכך?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

מן  רב  יש  ביניהם  שיחות אני  חושבת,  שמזה  ז
כלליות,  גם  במוסקבה  וגם  בוושינגטון,  ולא  יפתיע אותי לדעת, אם יש קשר בין 
קיסינג'ר  לבין  דוברינין,  ומאז  הקרבות  בודאי יש ביניהם מגע.  אני בטוחה כי 
במידה שמצרים תקבל מכות אמיתיות, הרוסים ידאגו יותר, וישנה סברה כי קוסיגין בא 
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קהיר  על מנת לדון בכך, וכי לא יציע לאמריקאים שום דבר מבלי לתאם זאת קודם עם ל

מצרים.  אומרים  שלא  היה  מציע  שום דבר בלי להוועץ תחילה עם מצרים. אני רוצה 
לקוות,  שהאמריקאים לא יציעו שום דבר מבלי להדבר אתנו תחילה. לעת עתה, אין ספק 

י שאבן יבוא לכאן, גם אם לא יהיו דברים מפורטים. שהם  מדברים.   משום  כך ביקשת
למשל,  עוד  לא הוצאתי מפי מלה, באלו תנאים נלך להפסקת אש. אני לא חושבת שצריך 
להגיד זאת. אני חושבת, שקיימות שאלות אחדות שצריך יהיה להשיב עליהן, למשל, האם 

  ".STAND STILL" או לא "STAND STILLיהיה זה "
  

מצב, בו מצפון ומדרום אנו עומדים  יש  הבדל  בין
מעבר  לקו,  לבין  מצב  בו חלילה הם היו עומדים מעברנו. ישנן סיטואציות משתנות 
ואיני  יודעת  מדוע אנו חייבים להגיד משהו בענין זה, כאשר הערבים צועקים שאינם 

חמה, . איני יודעת מה היו רוצים לו היו מנצחים במל1967רוצים אלא שנזוז לגבולות 
, ולא תהיה הפסקת אש אלא אם הרוסים יאמרו שכך 67אך  כעת  הם  רוצים  את גבולות 

גם עכשו.  242צריך להיות. כל מיני בעיות יכולות להתעורר. יכולים להדביק לנו את 
, וישנן כל מיני שאלות שאני רואה 73ועתה אנו עוברים את מלחמת   67היתה  מלחמת  

  ת עליהן כרגע. אם תהיה הצעה, נשב ונדון בה כולנו יחד.עצמי משוחררת מחובה לענו
  

ביקשתי  מאבן  שיבוא כדי שנדון בשורה של נושאים 
ובמה  שנאמר  באו"ם.   אם  נשמע  משהו, נניח אותו על השולחן ואם לא, ננסה לתאר 
לעצמנו תמונה, מה היינו רוצים. אין שאלה האם אנו רוצים בהפסקת אש, אך לא מספיק 

  של צד אחד. אז לא צריך למהר ולומר מחשבות, שלא על דעת השולחן כולו.רצון 
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

בענין  לבנון,  יש  לנו  שלש  שיטות  אתם:  (א) 
הדברות.  דיברנו  אתם  והם  הבטיחו  שלא  יתנו  לפת"ח  לפעול  משטחם  וכו', אך 

פ"י שישנה הדברות אתם ישירות המציאות היא שהם נותנים לפת"ח כמעט יד חופשית, ואע
  בלי האו"ם באמצע, זה קורה. דיברנו אתם והתרינו בהם, ובכל זאת זה קורה.
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השיטה  השניה  היא  מסעות  טיהור  ב"פתחלנד" עם 
טנקים.  היינו  בכפרים  וביקשנו  אינפורמציה  על מקומות המצאותם של אנשי פת"ח. 

עתה אין לנו הכוח הפיזי כדי לעשות בדיקה היינו  מחפשים אותם עם פינצטה ממש, אך 
  בכל בית.

  
ישנה שיטה שלישית, שהממשלה הגדירה בזמנו במסגרת 
הקונסטיטוציה  והאופציה.  בקונסטיטוציה  של  ימי  שלום  נאמר,  כי לצה"ל שמורה 
האופציה, שאם נפתחת אש בלילה, מותר להחזיר אש לעבר הישוב הקרוב למקור האש. עתה 

שמונה. בדרך כלל, אם אנו יודעים בקירוב את מקור - טיושות  אל  עבר קריתנופלות  ק
. לאחרונה לא עשינו זאת. כתבתי עתה  ................האש,  אנו  משיבים  באש 

פתק אל ראש הממשלה, בה ביקשתי רשות ממנה לעשות זאת, כי פעולת טיהור גדולה אי 
  יננו מגיבים.אפשר לעשות עכשו, אך אסור שלבנון תראה כי א

  
ישנם  סוגי  נשק  רוסי חדישים לגמרי, אשר נמסרו 
לידי  הפת"ח.   האמריקאים שאלו אותנו אם נוכל לעשות משהו כדי שלפת"ח בלבנון לא 
יהיו  טילי  "סטרלה",  שהם  עלולים  להשתמש  בהם  נגד  לבנון. איני יודע אם הם 

אין מתכוונים לכך, אך הם מודאגים מתכוונים שניכנס ללבנון ונעשה שם משהו. בודאי 
כי מחר עלולים לירות גם במטוס אזרחי, אמריקאי או אחר. לכן ביקשתי מראש הממשלה, 
כי  יהיה  לנו  אישור  שאם יורים מכפר לבנוני, נירה בחזרה לעברו. איני יודע אם 

דבר האמריקאים  יראו  בחריפות את העובדה, שבמצב זה אנו עושים זאת. אולי צריך לה
אתם  על כך. איני חושב, שהאמריקאים יכולים לעשות שם משהו כדי לרסן אותם. יש שם 

אמריקאית כזו, שסגרו מוסדות אמריקאיים בלבנון. בכלל, יש "עליהום" כזה - רוח אנטי
מאוחד בעולם הערבי, שלא ידענו כמותו אף פעם. זה נפט, זה כסף, זו מלחמה, זה מין 

  חושב, שאיננו יכולים להיות פטורים מלעשות משהו.דבר פראי ופרוע כזה. אני 
  

על  דעת  הממשלה,  אני  רוצה לתת אישור לרמטכ"ל 
לעשות מה שלא עשינו עד הערב, וזאת לפתוח באש בחזרה. איני חושב, שבמצב כזה צה"ל 
או אני נציע טיהור בתוך לבנון, אך מכות אש אשר תגרומנה לבריחת הכפריים מהגבול, 

לעשות,  וכאשר  המצב  יחמיר,  יכול להיות שנגיע לכך שהלבנונים עצמם זאת  אפשר  
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  יתערבו. בכל אופן, כך להשאיר את הישובים עם ירי קטיושות עליהם, אי אפשר.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  מצד ירדן לא היו פעולות כאלה?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  לא היו.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

כול להביא מצד לבנון. הלואי אלה  הבשורות שאני י
  והייתי יכול להביא דברים טובים יותר.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
שמעתי את חיים הרצוג, ומה  - בענין  הטיל  המצרי 

תוצרת הארץ. זה אינו  - שאמר  מאד מתקבל על הדעת. קודם כל, אין למצרים טיל משלה 
ים אחדות, כאשר נודע שמצרים קיים.  אתם זוכרים בודאי את ההתרגשות שהיתה לפני שנ

מפתחת  טיל משלה. ובכן, הם הגיעו להיכן שהגיעו, ושם הם עומדים. למצעדים צבאיים 
זה  יפה, הם מראים את הטיל, אך לפי כל הידיעות שבידינו, יש להם טיל, טיל רוסי, 
ואני  חושבת על סמך מה שאני שומעת מאנשים היודעים יותר ממני, שהטיל שבידיהם לא 

ק  שאינו  תוצרת הארץ, אלא גם ההפעלה אינה יכולה להיות מצרית. הטיל הוא רוסי, ר
ואם חלילה ישלחו אותו, זו תהיה מתנה של ידיים רוסיות. אך קשה לחשוב כי לכך אין 
הרוסים  מסוגלים, הם כבר עושים כמעט הכל. איזו ציניות איומה היא זו: אותו טיטו 

ראלי, כנציג העולם השלישי, מודיע בפומבי שהנמלים המופיע  כל  הזמן כמתווך, כניט
שלו והרכבות שלו משמשים להעברת משלוחי נשק לערבים.  יוגוסלביה הפסיקה כל פעולה 
אזרחית של הרכבת, והרכבת היוגוסלבית משמשת עתה אך ורק למטרה אחת קדושה, להעביר 
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זו. לכן, איני מוכנה ציוד  לנמלים,  והנמלים  של יוגוסלביה אף הם לרשות המטרה ה
  לומר על איזה דבר שהוא, כי לכך אין הרוסים מסוגלים.

  
אני מבינה, שבועדת חוץ ובטחון היתה התרגשות רבה 

  סביב הטיל הזה.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

בגין העלה את השאלה בעקבות נאומו של סאדאת ושאל 
לה האופרטיבית, אלא מה  ממשלת  ישראל  אומרת  בתגובה על כך.  אך לא התעוררה השא

  השאלה המדינית, מה אומרת ישראל בתגובה על דברי סאדאת.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

ישראל  אינה  יכולה  להגיד  דבר, שאין לו ידיים 
ורגליים. היא צריכה לומר דבר, אשר יעשה רושם, אך גם לא יעשה רושם יותר מדי רב. 

כיצד ננהג, משום שבעולם הזה בו אנו  אני  מציעה,  שעוד  נשקול  את  הדבר, ונראה
חיים,  יש  לי ספק אם יבואו הרבה שליחים ושגרירים כדי לשאול את סאדאת מה יהיה. 
אך  אם  אנו  נאמר מלה מיותרת, קודם כל יגידו שאנו מאיימים. אם הממשלה מסכימה, 

ה הדבר נשקול  זאת  ונראה.  אולי נגיב על כך בתשובה לשאלת עתונאי, כדי שלא יירא
  דרמטי מדי, ויחד עם זאת יהיה לו ערך, ולא של אמירה סתם.

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
ישנה  הקונסטיטוציה  וישנה אופציה. עברתי בשעתו 
גם  על  הקונסטיטוציה  וגם  על האופציה, ולא הייתי ממליץ עם כל הכאב שבדבר, כי 

ונסטיטוציה והאופציה לא בזמן נעשה זאת. הייתי מציע כי עדיין נבליג. קבענו את הק
של  מלחמה  אקטיבית  עם מצרים ועם סוריה, כאשר עדיין עומד סימן שאלה גדול לגבי 
ירדן.   איני  חושב  ש"הלגיונות הגדולים" של לבנון ייצאו למלחמה עלינו, אך עצם 
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 הצעד  הפורמלי,  שראש הממשלה שלהם נאם נאום נבזי, אך הוסיף כי אין ללבנון הכוח
להלחם  בנו, ולכן יישארו הלבנונים ניטראליים, מביא אותי להמליץ, לא בלב קל, כי 
נתאפק.   איני  יודע  אם התאפקות זו צריכה להיות לזמן רב. יכול להיות שאם נראה 

יומיים  כי הדברים חוזרים ונישנים, גם אני אחזור בי מעמדתי זו. היום - במשך  יום
  אני ממליץ על התאפקות.

  
  הממשלה ג. מאיר:ראש 

  
אני  רוצה  לומר  ביחס  לכך  שני  דברים:   (א) 

שמונה, - הפעולות  משטחה  של  לבנון נמשכות כבר שבוע, ובכל ערב יש ירי לעבר קרית
פגזי קטיושות. ראיתי  30שמונה ניתכו במשך הלילה האחרון - מעלות ושלומי.  על קרית

אחדות. עכשו יש שם רק נשים וילדים,  שמונה  לאחר  התקפה,  לפני  שנים - את  קרית
והגברים  בחזית.  אנו יודעים שלא ממשלת לבנון אחראית לכך, אך לבנון לא לחמה אף 
פעם  נגד  הפת"ח  ועתה,  כאשר  קיימת אחווה של כל האומה הערבית, היא נלחמת עוד 

הכפרים פחות. איני חושבת שמה ששר הבטחון הציע כאן, פירושו התקפה מאסיבית על כל 
הלבנוניים.   אך זה יותר מאשר אנו מכנים בשם "טפטוף", כדי שהכפריים ירגישו שלא 
טוב  להם.   אולי  אז ידאגו הלבנונים לפנות את הכפרים מאנשי הפת"ח. ההצעה אינה 
להפגיז  את  הכפרים  הלבנוניים  באופן  מאסיבי, אלא לירות אל הכפרים שמהם באים 

י איננו רוצים לעשות לכפריים כל רע, אלא לגרום ללחץ שלהם המחבלים,  ואלהים עד כ
  על ממשלתם, אולי זה יעזור.

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
אלהים  עד,  עד  כמה  קשה  להחזיק בעמדה, כך או 

  אחרת.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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ערב חוזר - והראיה  היא,  שלא עשינו זאת מיד. ערב
שלו הולכת וגדלה, וגם הסכנה גדלה. סוף סוף זהו  הפת"ח  על  פעולותיו,  והחוצפה 

ישוב,  שאינו יכול לספוג את המכות האלה. יש שם נשים, אשר נשארו עם ילדים קטנים 
  ובלי גברים, וזה חמור.

  
  השר י. גלילי:

  
  האם נדרשת החלטה שלנו בנדון?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
לא.  שר  הבטחון  אמר כי עפ"י הקונסטיטוציה, אם 

  הוא ממליץ, אני יכולה לתת אישור. נשאלה שאלה, ושר הבטחון ענה עליה.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

עצם  העובדה שנשאלה שאלה אומרת, כי רוצים לשמוע 
  גם דעה לא פורמלית.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
  אני לא בטוח שקיבלתי תשובה לענין הפסקת אש.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  יומיים ותשאל אותו.- בעוד יוםשר החוץ יהיה כאן 
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אתם זוכרים כיצד התהפכה הארץ בסערה, על מה שאמר 
או  לא  אמר  שר  החוץ  בענין  הנאצים ותפיסת הנאצים. הדברים נאמרו גם מעל במת 
הכנסת.  ערב  יום כיפור או יום קודם, היתה ישיבה של ועדת חוץ ובטחון. נכנס אלי 

את כבר לשר החוץ ועתה הוא רוצה לומר זאת לי. הוא חבר הכנסת הלוי ואמר, כי אמר ז
מבקש  סליחה  על דבר שאמר אז על אבן.  הוא הוסיף כי הולך שולל, לא חשוב על ידי 
מי,  ועתה הוא משוכנע כי זה לא היה כך.  יפה מאד מצדו, אך מה שהיה באותה תקופה 

  אי אפשר להשיב.
  

  מ_ח_ל_י_ט_י_ם :
  
  

וכיצד להשמיע תשובה לאיום סאדאת בנאומו על שיגור טילי  א.  ראש הממשלה תשקול אם
  קרקע נגד מטרות אזרחיות בעומק ישראל.

  
  ב.  לרשום את הודעת ראש הממשלה על הזמנת שר החוץ להתיעצויות.

  
  ג.  להמנע מהתבטאויות בדבר תנאי הפסקת האש והגדרת "מטרות המלחמה".

  
  
  חשמל - התקנת תקנות שעת חירום .  55
  

  שפטים י.ש. שפירא:שר המ
  

מקובל  אצלנו, ששר אשר מיופה להתקין תקנות לשעת 
חירום,  אינו מתקין אותן בלי אישור הממשלה. פה יש תקנות בענין משק החשמל. צריך 

  לאשר אותן, ועל הממשלה לעשות זאת.
  

  מ_ח_ל_י_ט_י_ם :
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(א) לפקודת 9להסמיך  את  שר  הפיתוח,  לפי סעיף 
, להתקין תקנות שעת חירום בדבר ייצורו, הולכתו -1948שפט  תש"חסדרי  השלטון  והמ

  .-1973וצריכתו של חשמל, תשל"ד
  

  (נוסח התקנות שמור במזכירות הממשלה).
  
  

  מכירת נשק.  56
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

מזמן לא היתה פרנסה. אנו מוכרים קצת. מישהו שאל 
  אם האמריקאים מוסרים גם חשבון.

  
  ין:שר הבטחון מ. די

  
הם  לא  שולחים חשבון. מישהו אמר אתמול, כי לפי 

מיליון דולר בינתיים, והם לא יודעים אילו הזמנות נמצאות  600החשבון  שלנו  זה  
  עוד בדרך.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
 -10סיפרו  כי  הזמנו דברים שהיו צריכים להגיע ב

אם יש לנו כלים כדי לפרוק מטוסים. הם הסבירו כי היה להם ספק  12מטוסים  והגיעו 
את הדברים שהזמנו, לכן שלחו שני מטוסים עם כלים. אני מודה ומתוודה, כי התרגשתי 
מעבר  לכל  מה  שאפשר.   מה  זה?   בחלום  לא  ראינו דברים כאלה. באים, פורקים 

  ונוסעים.
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

הדבר  היחיד  שיכול  לרגש  בצורה  הפוכה הוא מה 
וסים  מעבירים  למצרים  ולסורים.  הייתי  בעמדות  הטילים של המצרים, וזה לא שהר

  יתואר.
  

  שר השיכון ז. שרף:
  

  היית מן הצד השני?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  הוא עושה טיול יומי לשם.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

כמויות  כאלה  של ציוד משוכלל, משוכלל שבמשוכלל 
  ובלי גבול.

  
  ש. שפירא:שר המשפטים י.

  
שאיננו יכולים להטביע את  - יש לי שאלה של הדיוט 

הטנקים,  זאת אפילו אני מבין. אך כאשר הטנקים האלה על   250האניה  הרוסית  עם  
  הקרקע, בלטקיה או במקום אחר, האם איננו יכולים לעשות אז משהו?

  
  שר הבטחון מ. דיין:
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"POINT OF INTEREST " - את  נהגים רוסיים מעבירים
הטנקים מלטקיה אל הבסיסים הסוריים. אנו לא יכולים במקרה כזה לפגוע בכל השיירה. 
ערב  הסעודית  שלחה  שיירה  לסוריה.  עיראק  וירדן, לוב ואלג'יר, אף הן שולחות 

מטוסים, וישנה מלחמה מן הבוקר  92שיירות  בדרך  הקרקע ובדרך האויר. איבדנו כבר 
עוסק  בהפלת מטוסים ובסיוע לכוחות הקרקע. אך זו למעשה עד  הערב,  וחיל  האויר  

מלחמתו  של  השריון.  היום  נקלעתי לתוכה. כאשר יורדים מיגים על הטנקים, ומתוך 
הטנקים יורים כלפיהם ומיג אחד נופל, ואחריו הליקופטר מצרי, זוהי הצגה יוצאת מן 

ומקלע בידו יורה, וכולם  הכלל, והבחורים במצב רוח מרומם.  כל מי שיש אלהים בלבו
פותחים  יחד  ב"שירה".  כוחות  הקרקע עושים זאת לא רע. אך חיל האויר עובד יומם 

מטוסים מטילים ומאש נ"מ. יש דברים, שאנו מנסים לעשות,  5ולילה.  היום  איבדנו  
  ישנן שיירות שאנו תופסים בלילה, אך לא את כולן.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
אויר, נהרג. - מפקד סוללות טילי קרקע בונדורנקו, 

  האם לא שמענו דבר על כך?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

המטוסים  האמריקאיים  טסים כל הזמן מעל הים, כי 
  כל צדיקי העולם חושבים שאין זה יפה לתת להם רשות נחיתה ותדלוק.

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
  האם הפורטוגלים שותקים?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:
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  יש להם שם בסיס.
  

.............................................
............................................................................
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  ה י ש י ב ה   נ נ ע ל ת


