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  (הממשלה בשבתה כועדת השרים לעניני בטחון)
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

שיצא את  קודם  כל,  נגיד  ברוך  הבא  לאבן. מאז
הארץ,  עזב ארץ אחת וחזר לארץ אחרת.  אך את אבן אציע כי נשמע מחר בבוקר, ואילו 
הערב  נשמע  את  צ'רה  אך ורק בנושא הציוד אשר בא.  חשבנו כל הזמן, שצריך נורא 
להזהר  בהזכרת  הנושא.   הלך  ניכסון  אתמול  וכמעט שסיפר הכל.  חשבתי כי חברי 

ת קצת על הנושא.  אחר כך נשמע את הרמטכ"ל, אחר כך אספר קצת הממשלה  צריכים  לדע
מה  שהתרחש  בערב  נסיעתו של קיסינג'ר למוסקבה.  לערב אחד זה מספיק. מחר בבוקר 
נשמע  גם  את  אבן וגם את ספיר, אשר צריך להגיע מחר בבוקר.  אם יקרה עד אז דבר 

  מהפכני, נדון גם בו.
  
  

  אספקה לצה"ל.  57
  

  ור:מר צ. צ
  
  

באנו  אל ארה"ב בדרישה לקבלת ציוד צבאי, שהצורך 
לקבלו  נבע  מן  הסיבות  הבאות:  (א)  הצורך בתחליפים למטוסים אשר הפסדנו; (ב) 
הצורך  בתחליפים לטנקים אשר הפסדנו; (ג) צריכת התחמושת שלנו היתה כל כך גבוהה, 

שלא היה לנו קודם, ואשר  טנקי- שהיה  צורך באספקה של תחמושת נוספת; (ד) נשק אנטי
לא בא לשמש תחליף למה שהפסדנו; (ה) נשק נ"מ, שגם אותו לא היה לנו קודם לכן. על 

  שני אלה לא תופס הפרינציפ של התחלופה, כי לא נפגענו בהם.
  

ביקשנו   נשק  נוסף  מן  האמריקאים.   על  הרקע 
בנו מההצהרה של הנשיא, הפוליטי  דיברה  ראש  הממשלה,  והיא בקיאה בכך ממני.   ה

, כי נקבל כל סיוע אפשרי גם -10/10ל -9/10שניתנה  עד כמה שזכור לי בלילה שבין ה
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רצון אלא בגלל עיכובים, דוקא בתחום - בתחום זה של ציוד. הענין השתהה, לא בגלל אי
  הפנטגון,  אשר  מטעמים  טכניים  כאלה  או  אחרים  התמהמה,  ולפי הרגשתי הפסדנו 

  שלשה די יקרים.- יםיומי
  
לאוקטובר התחלנו לקבל ציוד מארה"ב. ההחלטה  -15ב

לאוקטובר  הגיעו  המטוסים   -15לאוקטובר,  וב  -10ל  -9העקרונית  ניתנה  בין  ה
הראשונים.   התחלנו  לקבל  ציוד  עוד  קודם,  אך  בכמויות  קטנות  יותר, תודות 

אך בצורה מאסיבית, הרכבת האוירית החלה על" מן היום הראשון. - להתגייסותה  של "אל
  לאוקטובר. -15לפעול רק ב

  
אני  רוצה  למסור  פרטים על המצב להיום בפריטים 

מטוסי  80העיקריים,  וזה  אינו  שייך בדיוק  לרכבת האוירית. ביקשנו מהאמריקאים 
ציפ מטוסים.  תפסנו די מוקדם שהפרינ 160מטוסי  סקייהוק,  בסך הכל   -80פנטום  ו

בתחום  זה  לפחות הוא, שהם מספקים לנו לאו דוקא מה שאנו מודיעים כי אנו זקוקים 
".   אמרו  לנו יותר מפעם, כי בנושא המטוסים, וכנראה גם REPLACEMENTלו,  אלא  "

יוחזר לנו. המצב להיום  - בנושא הטנקים, מה שמכוון אותם הוא לדאוג שכל מה שנפגע 
פנטומים, וזוהי  32נוספים.  עד היום קיבלנו  2, והיום פנטומים 26הוא,  שהפסדנו 

גם  אינדיקציה,  שבאיזה מקום משהו מכוון אותם.  ארבעת הפנטומים האחרונים הגיעו 
אשר  -80ארצה  לפני  שעתיים.  איני  יודע בדיוק כמה הם מתכוונים לתת לנו מתוך ה

פנטומים בלבד. בשלב  40ל ביקשנו. הבנתי בתחילת המו"מ או ההדברות, כי הם דיברו ע
פנטומים ובשלב שלישי, ממברק של השגריר אל ראש  52שני  הבנתי,  כי הם מדברים על 
ליום, לא מהיום למחר, אך לא אמרו עד מתי, והיום  6הממשלה,  הבנתי  כי  הבטיחו  

ליום תעבוד או לא. צריך  6איני  יודע  כמה  אישרו.  איני יודע אם ההבטחה שנקבל 
פנטומים.  זהו מספר לא מבוטל, וגבוה ממה  32ת  ולראות.  ברגע  זה  קיבלנו  לחכו

מהם עד הבוקר, ודומני כי היום הפסדנו עוד  52שהפסדנו.  לגבי סקייהוקים, הפסדנו 
  אחד.
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

  פנטומים ומיראז' אחד. 2היום הפסדנו 
  

  מר צ. צור:
  
  

מר על ידי שר סקייהוקים. זה נא 50הם מאשרים לנו 
החוץ  האמריקאי לשגריר. עד הרגע הזה לא קיבלנו מהמשלוח הזה שום סקייהוק.  נכון 

מטוסים  -4סקייהוקים  אשר הגיעו מהזמנה רגילה, שהיתה לנו בארה"ב, ו  3שקיבלנו  
נוספים  נמצאים כרגע בדרכם ארצה, אף הם מהזמנה רגילה בחברה המייצרת אותם. באשר 

 10סקייהוקים,  ביום  ב' עוד   10ו  לנו,  מחר  צפויים  להגיע  למטוסים  שהבטיח
סקייהוקים.  נכון  6או  10סקייהוקים  וביום ד'   10סקייהוקים,  ביום  ג'  עוד  

שבנושא זה היו מספר שיבושים, אך אני חושב שהתכנית ריאלית, כי הודיעו לנו שעשרת 
ם להגיע בטיסה ישירה, ולכן אירגנו הראשונים  כבר  נמצאים  באויר.   הם לא יכולי

האמריקאים  מבצע  מסובך  של  תדלוק  פעמיים  באויר מעל לאוקיאנוס האטלנטי, כדי 
שיוכלו  להגיע  אל  האיים האזוריים, ומן האיים האזוריים יגיעו לכאן לאחר תדלוק 

  נוסף.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  כלומר, שלש פעמים תדלוק?
  

  מר צ. צור:
  
  

ים הראשונות אני בטוח, בשלישית איני בטוח. בפעמי
סקייהוקים  36הם  הבטיחו כי מאד אפשרי, שלאחר יום ג' ימשיכו הלאה.  השבוע נקבל 

אשר נמצאים על סיפון  4פלוס  39פלוס  שלשה  אשר  קיבלנו  מהזמנה ישירה.  כלומר 
סקייהוקים  43אניה  מהזמנה  רגילה.  זה  אומר,  שעד סוף השבוע הבא יהיו בידינו 

  נוספים בארץ.
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  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
  כלומר עד סוף השבוע הקרוב.

  
  מר צ. צור:

  
  

לגבי  הליקופטרים, ביקשנו מספר די גדול מהם. הם 
מהם. יכול להיות  8הישהו  את התשובה זמן רב, וקיבלנו אתמול הודעה כי אישרו לנו 

".  הם אישרו לנו קבלת הליקופטרים REPLACEMENT"- כי גם על כך פועל הפרינציפ של ה
.  ביקשנו גם הליקופטרים מסוג "קוברה", שהוא כלי מיוחד במינו, שעד C.H-53מסוג  

לרגע  זה,  נדמה  לי  כי לא נתנו לאף אחד אחר. את הכלי הזה הם סרבו לאשר במהלך 
פעמים הרגיל  של  הדברים.  עד  לרגע  זה  לא קיבלנו תשובה חיובית, למרות שמספר 

ביקשנו  אותו.  לגבי מטוסי התובלה הגדולים מדגם "הרקולס", שהיו לנו ארבעה מהם, 
.   אני מעריך כי הם שלחו אלינו טייסת שלמה.  זהו מטוס 12וקיבלנו    10ביקשנו  

תובלה  גדול,  והוא חשוב לנו מאד כרגע, כי בלילה הקודם העברנו גם נגמ"שים בתוך 
כדי  לחסוך בזמן.  ההערכה שלי היא, ששלחו אלינו טייסת   שייח',- א- מטוסים  לשארם

שלמה,  והאינדיקציה  לכך  היא שקיבלנו יחד עם המטוסים את כל ציוד הקרקע וכל מה 
  שהולך יחד עם טייסת.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
עכשו  זה  ממילא  על  חשבון  "הגביר", אז מה זה 

  חשוב?
  

  מר צ. צור:
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שנו מהם אלף טנקים ובשלב זה, לגבי  הטנקים,  ביק
, לאחר שבוע של משא ומתן אתם. הם רצו לשלוח אלינו בתחילה גם 125אישרו  לנו  רק 

 125. בשלב זה אישרו לנו רק M-48ומסוג  M-60טנקים  ישנים וגם טנקים חדשים מסוג 
וכולם  חדשים.  מתוכם  הגיעו  ארצה  עד  כה  רק ארבעה. הם הגיעו במטוסי התובלה 
הגדולים,  ועד  כמה  שידוע לי, אין הם מתכוונים לשלוח עוד טנקים במטוסים, ויתר 

  הטנקים יגיעו באניות.  על כך אומר בהמשך כמה מלים.
  

באשר  לתותחים,  ביקשנו מהם שלשה גדודים, שניים 
קנים.  הכל אושר, וחלק  12מ"מ.  בכל גדוד כזה יש  175מ"מ והאחד של  150מהם  של 
ה  בהטענה.  חלק מוטען בגרמניה. זמן רב ביקשנו לקבל משהו מאירופה, כדי נמצא  עת

טנקים וגדוד  60לחסוך  בזמן.  הם לא כל כך התלהבו מכך. אך בכל זאת אישרו הוצאת 
  מ"מ, אשר ייצאו בתחילת השבוע מאירופה בדרך הים. 155מ"מ ופגזים  175של תותחים 

  
את  טילי  טנקי,  ביקשנו  מהם - לגבי   נשק  אנטי

מטר. ביקשנו  -200טנקי אישי לטווח קצר מאד, של לא יותר מ- ה"לאו",  שהם נשק אנטי
טילים כאלה, וכולם נמצאים כבר בארץ.  ביקשנו גם את הטילים מסוג  10,000כמות של 

מטר.  אנו יודעים כי  2,500טנקי  כבד  יותר,  לטווח של - "טאו",  שהם  נשק  אנטי
כמויות קטנות ביותר. אם האינפורמציה אשר בידי נכונה, קיבלנו מטילים אלה יש להם 

קליעים.  כל אלה נמצאים כבר בארץ  -2,000משגרים ו 80את  מרבית  הכמויות שבידם, 
בשלב  של  אימונים  וארגון  היחידה  אשר תצטרך להשתמש בהם.  לגבי טילי ה"הוק", 

רל", שהם סוללת טילי נ"מ לטווח ביקשנו  מהם  שלש  סוללות.  ביקשנו גם טילי "צ'פ
סוללות, והם אישרו  לנו את כולן.  הכוונה ללא  12קצר  יותר ופחות גבוה. ביקשנו 

  סוללות אשר תגענה באניות. -10ספק לשתי סוללות, אשר תגענה במטוסים ול
  

ישנם  שני  נושאים  קריטיים.  האחד הוא מטוסים, 
ות או יותר, והשני הוא מצב התחמושת. אני וכאן אני חושב שקיבלנו תשובה מתאימה פח

  לא יכול לומר, שהם אינם עוזרים כאן, אך העזרה עד לרגע זה אינה מספקת.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  האם זוהי בעיה של תובלה?
  

  מר צ. צור:
  
  

כן,  בעית  התובלה.  ביקשנו כמויות גדולות, ולא 
עו לנו כי היא מאושרת. הבעיה היא היה  ויכוח  על  שום כמות. שלחנו רשימה, והודי

מ"מ לטנקים,  הינם פגזים  -105ו 175, 155איך  להביא  את  הציוד ארצה. פגזים של 
  מ"מ, ניתן להעביר  במטוסים גדולים רק  155כבדים  מאד.  לדוגמא, פגזים בקוטר של 

במה  פגזים,  ומטוס  כזה צריך לעשות את כל הדרך מארה"ב עד הארץ. מצבנו  350-300
שנוגע לתחמושת אינו נוח. בכמה פריטים הוא טוב בהחלט, למשל בתחמושת אוירית. היו 
לנו כמויות גדולות מאד של תחמושת אוירית רגילה. מה שחסר לנו היה בתחום התחמושת 

, נוכח העובדה שאנו איננו מייצרים זאת והאמריקאים C.B.Uהאוירית  המתוחכמת נוסח 
פגזים ולא יותר. אנו צורכים  720ני  המלחמה  אישרו לנו נתנו  זאת  בקיצוב.   לפ

כמויות יותר גדולות מתחמושת זו, ולכן אישרו עתה האמריקאים כל כמות אשר ביקשנו, 
  והבעיה שנותרה היא בעית ההובלה.

  
אני חושב, שבאשר לנושא הפצצות בחיל האויר, המצב 

את, בתחום היבשה, ישנם שלשה תקין  היום,  ויהיה תקין גם בימים הקרובים. לעומת ז
מ"מ לטנקים.  אנו נמצאים היום  -105ו 175, 155פריטים קריטיים, והם כפי שאמרתי, 

פעם מישהו תיכנן, חשב או - של המלחמה, במצב שיורים בו יותר מאשר אי  -15ביומה  ה
הגה.   עד היום, התחמושת שעמדה לרשותנו ענתה פחות או יותר על הצרכים.  השתמשנו 

תחמושת  שלנו, אך בפריטים קריטיים אנו מגיעים לסוף הדרך. הכמויות שאנו צורכים ב
גדולות,  והאפשרות  להטיס  מהן נמדדת במאות טונות, לעומת צריכה של אלפי טונות, 
וקיימת  בעיה מהותית, עד אשר תגענה האניות.  כאשר תגענה האניות, הן תפתורנה את 

  שר לספק כמויות כל כך גדולות של תחמושת.כל הבעיה. אך בדרך האויר אי אפ
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היתה  התערבות שלנו אתמול, שאולי לא היתה כל כך 
מספקת,  והיתה התערבות נוספת של ראש הממשלה הלילה. ההתערבות היתה בשתי נקודות: 

  , אשר יוכלו לשאת C-5מטוסי  5)  באופן אפריורי בנו האמריקאים רכבת אוירית על 1(
  טון כל אחד. המטוס מסוג  45-30אשר מסוגלים לשאת  C-141ומטוסי טון כל אחד  80-70
C-5   מקביל  לג'מבו  מבחינת כושר הטעינה שלו.  יש לזכור, כי מטוסי הנוסעים בהם

השתמשנו  קשים מאד לטעינה, בגלל פתחי הנוסעים שלהם, ולא תמיד ניתן  להכניס בהם 
  את מלוא המשקל שהם יכולים לשאת.

  
 C-5נו  את הרכבת האוירית על מטוסי האמריקאים  ב

מטוסים מגיעים כל יום ארצה. לכל מטוס לוקח  C-141.   20מטוסים  מסוג    14ועל  
מטוסים, והיו ימים  50למעלה  מיום  כדי  לנסוע ולחזור.  היו ימים בהם הגיעו גם 

וכפל, מטוסים. ביקשנו ליצור מצב, שמספר המטוסים אשר יגיעו י 14בהם  הגיעו  רק  
  וכך גם כמות התחמושת.

  
הבעיה  השניה  נובעת מהאורגניזציה. אני לא אומר 
שהאורגניזציה  שלהם אינה טובה, אך יש לה מגבלה משלה. ישנו הדרג המחליט הבינוני 
וישנו  הדרג  המחליט העליון, הוא הפנטגון. הם לוקחים את התחמושת מעשרות מחסנים 

והתיאום ביניהם  ARMY- חיל האויר האמריקאי ושל ה של  AIR-LIFT  COMMAND- וישנו  ה
קשה.  נתנו  רשימות  עם  סדרי עדיפויות מאד ברורים, המתיחסות למספר מאד קטן של 
פריטים.   אני  בטוח  כי  כאשר נערוך את הסיכום הסופי, יתברר לנו כי הם עובדים 

יומיים, - דה של יוםבדיוק לפי העדיפויות שקבענו להם, אך כאשר בודקים זאת בקנה מי
מ"מ, כי זה מה שאתה  155זה לא עובד כך.  כאשר אתה מבקש כי הדגש יושם על תחמושת 

פגזים  2,000שאנו מקבלים במקום  - כפי שקרה אתמול  - זקוק  לו  יותר  מכל, מתברר 
אלף מרעומים.  כאשר אתה שואל מדוע,  40ובמקום  זאת אנו מקבלים   400כאלה,  רק  
 40המטוס הגיע לבסיס בו נמצאים המרעומים, וכדי לחסוך בזמן העמיסו את מסתבר לך ש

  אלף  המרעומים.  התופעה הזו חוזרת על עצמה בצורה זו או אחרת.  כלומר, במאזן של 
יומיים,  הם  בהחלט  אינם מדייקים למלא את רשימת העדיפויות שקבענו להם, אך - יום

רי העדיפויות שקבענו. היינו לחוצים היום בסופו  של דבר, יוכח שהם עובדים לפי סד
מ"מ והובטח כי הלילה תגיע כמות גדולה מאד ממנה, ואני מקוה שכך  155מאד בתחמושת 
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אלף פגזים תוך יומיים. משקל פגז כזה הוא כמשקל  20יהיה  גם מחר. הם הבטיחו לנו 
  ק"ג. 80 - אדם 

  
לפני  שיגמרו  להביא  זאת,  נעלה על נתיב קריטי 

מושת  לטנקים ונצטרך לדחוף כמויות גדולות. הפתרון האידיאלי למצב אינו קיים. בתח
אי  אפשר לדבר על מספרים כאלה, כאשר מדובר במשלוחים אויריים, אך צריך לעשות את 
המקסימום  כדי  שהעדיפויות  תתבצענה בצורה נכונה. עד כה, אנו נמצאים לגבי שלשת 

מ"מ) על הנתיב הקריטי של המערך הלוחם  -105"מ ומ 155מ"מ,   175הפריטים  האלה  (
  ואם מישהו צועק וצועק, הרי זה על הדברים האלה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  ?8,000היום הגיעו 

  
  מר צ. צור:

  
  

עד  לרגע  זה לא הגיעו, אך אמרו לי כי הם בדרך. 
פגזים,  880מ"מ הגיעו היום  155מ"מ.  מסוג  175פגזים מסוג   1,080הגיעו  היום  

  והבטיחו כי המטוסים אשר נמצאים בדרך ארצה מובילים גם את התחמושת הזו.
  

  מטוסי  50מטוסים, מהם  170עד  כה  הגיעו  ארצה  
על", אשר מן היום הראשון העמידה את כל המטוסים - על".  כאן מגיעה מחמאה ל"אל- "אל

היו מצליחים להתארגן  למטרה  זו, והתארגנה היטב ומהר.  אני חושב, שבלי עזרתה לא
על" נרתמה - היטב  בלוד.  אנו  פורקים  מטוסים מהר מאד. יש בעיות מקצועיות, ש"אל

  לפתור אותן במהירות ועזרתה חשובה מאד.
  

בסך  הכל,  ההזמנות  אשר  נתנו  לאמריקאים, אשר 
 80מיליארד דולר. זה כולל את  -1.6בחלקן  אינן  ניתנות  לביצוע,  מסתכמות עתה ב

 280מטוסי הסקייהוק, שמחירם  80מיליון  דולר, את   400מטוסי  הפנטום,  שמחירם  
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מיליון דולר. הכסף הגדול מונח בפריטים  400מיליון  דולר ואת אלף הטנקים שמחירם 
הגדולים  האלה. אלה ההזמנות אשר שלחנו.  באשר למה שאישרו מתוך כך, יש לי רשימה 

ווה, כי אין בה הפריט העיקרי והוא הטנקים והמטוסים. שאין  טעם  לומר  כמה היא ש
מיליון  -800נשיא  ארה"ב  הודיע  היום, כי הרשימה שהגשנו ואושרה סופית, מגיעה ל

דולר.   כנראה שזה מבטא את האמת. בשלב זה לא היינו יכולים לערוך רשימה כזו, כי 
  את הפריטים העיקריים איני מכיר.

  
ורך אילוסטרציה בלבד, כי אני  רוצה לומר משהו לצ

הוא כמעט לא רלוונטי.  לו היינו מסיימים היום את המלחמה, וכל הדברים אשר הזמנו 
היו  מגיעים ארצה, כולל תחמושת, תותחים וטנקים ואם האניות תגענה תוך חודש ימים 

היינו מוצאים עצמנו עם  - עם הציוד שעליהן (והן צריכות להגיע בשבועיים הקרובים) 
מצוייד  כפי  שהתחלנו את המלחמה לגבי רוב הפריטים החשובים לנו. כלומר, לו  צבא 

היינו  מוציאים  ולא היינו מפסידים דבר, והיינו מקבלים את כל מה שהזמנו, היינו 
מוצאים  את  עצמנו בקו ההתחלה, עם יותר מטוסים.  זאת אני אומר לצורך אינדיקציה 

  בלבד.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  וצה שנקבל הכל, ורק המלחמה תיפסק.אתה ר
  

  מר צ. צור:
  
  

אני אומר מהו הקו המנחה.  לו היתה המלחמה נגמרת 
היום  או  בעוד חודש, ביום בו הציוד כולו יהיה בארץ, היינו מוצאים עצמנו עם כל 

  הציוד ובמטוסים ותותחים היה לנו יותר מכפי שהיה.
  

ז' שהן באשר  לאניות,  איני  מתמצא  כל כך בטונא
יכולות לשאת, כי הדברים משתנים.  לגבי מה שהערכנו קודם, הסתבר די מהר שהטונאז' 
שונה.  אך  אם  אני  מעריך  שהרכבת האוירית תימשך בכל עוצמתה לפחות עד הרגע בו 
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אני מעריך, כי עד אשר  - תגענה  האניות  הראשונות  ארצה,  ועד  אז  נעמוד על כך 
ושא מסוים פה ושם.  זה אומר, שנצטרך להמשיך ברכבת האוירית תגענה,  יחסר  לנו  נ

אלף טון, שהיא כמות ענק  20עוד  שבועיים  לכל  הפחות,  ועד  אז  נוביל כמות של 
  למטוסים.

  
אלף  50התכנית  הראשונה של הפנטגון היתה להטעין 
.  לגבי טון  במטוסים.  זה  כולל  טנקים, תותחים, רכב, אמבולנסים, נגמ"שים וכו'

ההטענה, אנו לוחצים עליהם מהרגע שהטלפון החל לצלצל, כי יתנו לנו יותר מאירופה, 
ועד  כה  התשובה  היתה שלילית.  דבר ראשון שקיבלנו מאירופה היה טנקים ותותחים, 
וכמויות  מסוימות  של  תחמושת  לתותחים,  אשר  תועמס בנמל ברמן על אניות שלנו. 

לצורך זה נשלח לשם שלש אניות. בחוף המזרחי של ארה"ב עוגנת ההטענה  תתחיל מחר, ו
אניות. כיוון  8האניה  "אתרוג",  והיא  כבר  מטעינה.   הם  ביקשו  מאתנו לשלוח 

שהאחריות  על  משך  ההטענה  וריכוזה  היא בידם, הם עמדו על כך, שהאניות תהיינה 
אני חושב, שמטעמים של מחסור  שלנו.  במקרה הצי שלנו כולו ניתן לריכוז מהיר שם. 

באניות לא נעכב שם שום משלוח. האמריקאים רצו כל הזמן כי הובלת הציוד ארצה תהיה 
תחת  דגל  ישראלי.  הם  אף  ביקשו  שנשכור  צ'רטרים והיו להם עוד הצעות לדברים 

" שלהם, אך בסופו של דבר, AIR-LIFT COMMAND"- נוספים.  הם  לא  רצו  שנכניס את ה
בדלית  ברירה,  הם מובילים גם במטוסים שלהם.  עם הבואינגים שלנו בלבד לא היינו 
מסתדרים.  לאמריקאים  יש  מטוסי תובלה ענקיים, והם מקצועיים במה שנוגע להובלה. 
לעומת  זאת,  לגבי  הצי,  הם  עמדו  על כך שהצי יהיה ישראלי. האניות ישנן, והן 

אניות  אשר  תובלנה את הציוד תהיינה ישראליות. הן עוגנות  בחוף  המזרחי.  כל  ה
  תתחלנה להטען במשך השבוע.

  
  שר התיירות מ. קול:

  
האם  אין  סכנה  למיקוש  בנתיבי  האניות? קראתי 

  וראיתי פרסומים על הטענת האניות באמריקה.
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  מר צ. צור:
  
  

לוח הזמנים אשר ידוע לי הוא  - לגבי  לוח הזמנים 
ת שלשה ימים, והאניות המהירות שלנו יכולות להגיע אל חופי הארץ כזה: ההטענה נמשכ

ימים.  אם נניח כי יש צורך ביומיים נוספים, על מנת לפרוק את האניות, זה  11תוך 
יום.  17-16אומר  שמרגע  שמתחילים  בהטענה ועד הרגע שהציוד נפרק, יכולים לעבור 

שתות הטלויזיה האמריקאיות, ואיני אנו  איננו  מצלמים  את האניות.  צילמו אותן ר
על" הראשון שיצא מארה"ב עם ציוד - יודע  מדוע.  עובדה היא שצילמו גם את מטוס "אל

וגם  את  האניה  הראשונה. הסרטים הם של תחנות הטלויזיה האמריקאית. אם הטלויזיה 
  הישראלית צריכה היתה להראות זאת או לא, לדעתי לא, אך עובדה היא שעשתה זאת.

  
לגבי   אבטחת  נתיבי  האניות,  הדבר  נמצא  עתה 

  בתהליכי תיאום עם חיל הים, הפנטגון ואולי גם עם הצי הששי.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

איך  אתה מסביר את הפער הגדול  בין כמות הטנקים 
  שהזמנו לבין המספר שאושר?

  
  מר צ. צור:

  
  

  אין לי הסבר לכך, בשלב זה לפחות.
  

  חזני:שר הסעד מ. 
  

האם  יש  הסבר מדוע אינם שולחים או אינם מוכנים 
  לשלוח ציוד מהמחסנים באירופה?
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  מר צ. צור:
  
  

שמעתי היום בשיחה עם הנספח הצבאי שלנו, שלא נוח 
להם  לשלוח  זאת  דרך  אירופה,  ויש  להם קשיים בקבלת רשות נחיתה בארצות אחרות 

אינה הסיבה. איני בטוח שלא היו מתגברים למטוסים  נושאי נשק. אך נדמה לי, כי זו 
על  כך  אם  היו  רוצים. אך יש משהו. באשר לאניות, עובדה היא שהסכימו לשלוח רק 
אניות ישראליות.  להרבה דברים אין הסבר. אנו דורשים, והרבה דברים מסתדרים בדרג 

הסבר. כך  הגבוה.  גם  לאותם אנשים שם, שהאנשים שלנו עומדים אתם בקשר, אין תמיד
  קיבלו הוראה, והם משתדלים לעשות זאת מהר.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
בנוסף למה שאמר צ'רה, אני רוצה לומר איך הדברים 
מסתדרים.  אני  חושבת, שיהיו אנשים בממשל האמריקאי אשר יעשו כל מה שהם יכולים, 

ד ב"בית הלבן" כדי  שנגמור  את  המלחמה, פשוט כדי שיוכלו לישון בלילות.  איש אח
, כדי שיטפל בענין הובלת התחמושת. 5.00ועוד פעם בשעה   3.00הוער  הלילה  בשעה  

פצצות  8,000מגיע  רגע  מסוים,  שבדרך  אחרת אין הדברים מסתדרים.  אם יצאו משם 
  מילא, אך גם הוא לא ישן. - היום, הרי שהאיש הזה לא ישן. שהשגריר שמחה לא ישן 

  
זו עדיין בעיה. אני מאד לא שקטה באשר  לאניות,  

אם  יעבור  צי  אניות  דרך אירופה לארץ. אנו מחפשים דרכים כיצד להעבירן.  מובן 
שהכי  טוב  היה לו אניות אמריקאיות היו לוקחות זאת. אם לא נשיג זאת, נציע אולי 

ים דרכים  אחרות, אך בלי בטחון שתתקבלנה. בכלל, היה הרבה יותר בריא אם הרבה דבר
לא  היו  מתפרסמים  ולא  יופיעו  בטלויזיה.   אני  יכולה  לחיות  בשקט, עד שכל 
ההיסטוריה  של  המלחמה  תופיע  בטלויזיה  לאחר  הגמר הטוב. אך זה לא מסתדר כך, 
באמצעי  התקשורת  אצלנו  ובעולם.   בכל אופן, בענין האניות, יש מקום שזה יטריד 

גם אם מדינות אירופה ששות כל כך, שהאניות האמריקאיות אותנו,  אך  איני  יודעת  
תיקחנה  נשק.   ממה  ששמעתי,  האמריקאים אינם יכולים למצוא מדינה באירופה, אשר 
תיתן  להם  שרותים  לאוירונים,  לא  אנגליה, לא בלגיה ולא אף מדינה אחרת החברה 
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אלה.  שמעתם  כיצד יקבלו בנאט"ו.   אמריקה  אינה  יכולה  להשיג  את  השרותים  ה
  הסקייהוקים את הדלק הנחוץ להם למשך טיסתם.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
תחמושת לטנקים ולתותחים, האם  - אני  רוצה  לדעת 

יש אפשרות לייצר גם אצלנו, או שאין אפשרות כזו?  ושנית, לכמה ימי לחימה יספיקו 
קיבלנו איזו עזרה דרך איטליה,  הדברים אשר הזמנו? אני זוכר כי במלחמת ששת הימים

  ממחסני התחמושת אשר שם. מה המצב עכשו?
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

האם יש לנו בעיה של  - בקשר למטוסים רציתי לשאול 
  מחסור בצוותים, או שאנו מכוסים מבחינה זו?

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
האם  האניות שלנו אינן יכולות   - ביחס  לאניות  

  הוק?- דגלים שלהן אדלהחליף את ה
  

  שר החוץ א. אבן:
  

על  המשמעות  המדינית  של ההכרעה הזו של ארה"ב, 
נדבר  מחר. כאן אומר רק משפט אחד, כי הם עצמם אומרים זאת. המטרה של האספקה הזו 

שעה  את מצבנו בחזיתות.  כלומר, הנימוק הפשוט הוא - יום  ושעה- היא,  שנשפוט  יום
אותם.  הם אינם חושבים, שאפשר להגיע להפסקת אש, בודאי לא באמת  הנימוק  המניע  

  למשא ומתן, אם לא יהיה שיפור מקסימלי במעמדה של ישראל בחזית.
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לגבי  הבעיות  אשר  רמז עליהן צ'רה, זו התרשמות 
מאותם  יום וחצי, שבהם נפלה ההכרעה, ושמעתי באוזני את ההכרעה, ויכול אדם לחשוב 

פשר לשבת והכל ירוץ מאליו.  אך הסתבר שבין הכרעה לביצוע יש שאם  ההכרעה נפלה, א
יער סבוך כזה של מכשולים, מהם ביורוקרטיים, מהם שהמבצעים אינם מרוצים מההכרעה. 
למשל,  אם  ההכרעה  אינה  קובעת זמן, אז אומרים: הוחלט על ידי הנשיא לספק איקס 

קצב זה יכול היה להגיע עד יום מטוסים,  בודאי  לא נמרה את פי הסמכות.  אך לפי ה
הכיפורים  בשנה הבאה, וצריך לבקש דרך של דחיפות, ולאחר מכן מנימוקים לוגיסטיים 
אמיתיים  או  מלאכותיים, יש דחיות נוספות.  למשל, אומרים כי אי אפשר לקבל רשות 
 נחיתה  או  תדלוק  אפילו  באיים האזוריים, שהם בסיס אמריקאי.  רק לאחר שצועקים
ונוזפים,  ואנשינו  צריכים  להיות  המתרוצצים  ממשרד למשרד כדי להבטיח שההוראה 

  תתקבל, שהיא מובנת ושהיא מתבצעת ואין קשיים נוספים.
  

על רקע זה יש להעריך את כל מה שהיה, ושגרירותנו 
פועלת  בכך  יומם ולילה, וישנם גורמים אמריקאיים אשר פועלים יומם ולילה על מנת 

את  המהלך.  ראש הממשלה התייחסה לענין הפרסומת. הוסכם כי המדינה המספקת  להחיש 
קובעת  אם  היא  רוצה לפרסם או אינה רוצה לפרסם. קודם כל היה נימוק שלא לפרסם, 
כדי  להוריד  את הפרופיל. לאחר מכן באו סקלוסקי וורן, ודיברו במישור היחסים עם 

למען ג'קסון ואחרים. היוזמות שמגלים ג'קסון בריה"מ ובמישור היחסים עם הקונגרס, 
וסנטורים  אחרים,  מדרבנות  אותם להופיע בפני הקונגרס עם הפרסומים הללו. על כן 
טוב  נעשה אם נסתגל לכך.  לדעתי, הם די מרוצים לפי שעה, שהיוזמה הזו, מה לפרסם 

  ומתי לפרסם, היתה בידיהם.
  

רם באו על במידה שיש דברים שט  - והערה  אחרונה  
סיפוקם, אני בטוח שלא יהיה יעיל אם נביא את הטענה הזו בפרהסיה, כי כל מה שנעשה 
נחשב  באמת  לדבר  גדול, ואם ישנם פריטים אשר לא נתקבלו, זהו ענין להמשך הדיון 

שביעות רצון מהמפעל - והשגת  הכרעות,  אך אסור בשום פנים ואופן שתהיה נימה של אי
  תר.הזה שהוא מופלא ביו
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  שר התיירות מ. קול:
  

שלש  בטלויזיה  הישראלית,  לא רק - ראיתי  פעמיים
כיצד  מטעינים  אניות  בנמלים  אמריקאיים,  אלא  אפילו את שם האניה שלנו שעליה 
מטעינים.  כאשר  מציגים  זאת אצלנו בטלויזיה, זו כאילו הזמנה לעשות משהו לאניה 

עושים שם, אך איני חושב שצריך להראות כאן את זו.   איננו  בעלי בתים על מה שהם 
שם  האניה,  ובאיזה  נמל מטעינים אותה, כדי להזמין חבלה בה. לדעתי, אנו צריכים 

  באיזה שהוא אופן למנוע זאת. כאשר ראיתי זאת, הייתי מלא חרדה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני חושבת, שצריך לבקש את הרמטכ"ל לשים לב לכך, 
זאת  ממי  שמטפל  בדבר. במידה שאפשר להטיל על כך צנזורה, והדברים לא או  לבקש  

  יתפרסמו ממקור אחר, לפי דעתי זה יכול לעזור.
  

אני רוצה לומר עוד מלה אחת על החוק שנשיא ארה"ב 
הכניס  אתמול לקונגרס. בשבילי זו היתה הפתעה גמורה. שמחה אמר שבעבר היו שמועות 

 -2.2ה הופיע.  קודם דובר במיליארד דולר. עכשו מדובר בכאלה  בוושינגטון, והנה ז
מיליארד דולר, ועל פי האינפורמציה שקיבלנו, הוא מדבר על "גרנט".  אגמון אמר לי 

לא.  אגמון אמר לי שזה הרבה  -25%מהסכום הוא "גרנט" ו -75%כי  שמע  מזאב  שר, ש
אמריקאי. גם - חשבון פנימיכסף,  אז  אני  מקבלת  זאת.   אין  ספק,  שיש  בכך גם 

הסנטורים  מגישים  עכשו  הצעה  כזו.  לי נדמה, כי יש לכך גם ביטוי מדיני, כלפי 
  הכתובת של בריה"מ, שיש לארה"ב אפשרות לפעול.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
יש  בכך  גם אזהרה לערבים, כי היו הרבה פרסומים 

  יופעל עליה. בעתונות הערבית, שישראל תיכשל בגלל הלחץ הכלכלי אשר
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  מר צ. צור:
  
  

לגבי  תרומת התעשיה הצבאית, כדי לייצר בתע"ש מה 
שצרכנו  במלחמה מבחינת תחמושת, היה צורך בעבודה רגילה של שנתיים.  באופן רגיל, 

לאט  ובונה  על מחסנים.  אני לא בטוח שלו היינו צריכים לקבל את - אתה  עובד  לאט
היינו מקבלים אותם. הם הגיעו אלינו, כי הוצאו  הדברים  האלה מהתעשיה האמריקאית,

מהמחסנים  והוצאו  מהר.   יחד  עם  זאת,  תרומת התעשיה הצבאית היא עצומה, לגבי 
מ"מ מתוצרת התעשיה  175הטונאז'  של  הפגזים  אשר  סיפקנו.  סיפקנו פגזים בקוטר 

מטוסים. אך תע"ש  20הצבאית  לא  פחות  מאשר  אמריקה סיפקה לנו. כלומר, הרווחנו 
  אינו יכול לפתור את הבעיה.

  
איני יכול  - באשר  לשאלה כמה ימי לחימה הרווחנו 

לתת את התשובה. אני לא יכול להסביר את ענין ימי הלחימה. אף פעם לא הבינותי, גם 
כאשר  הייתי  בצבא, כיצד קובעים את כמות התחמושת הדרושה ליום לחימה. עבדנו לפי 

יום, ויורים  15ימי לחימה. עובדה היא שיורים כבר  -5ים שיספיקו להתקן  על  מחסנ
הרבה,  ובכל  זאת  יש במה לירות. הנוסחה אשר אמרתי קודם, אני חושב שהיא תופסת. 
  אני חושב, שהזמנו מארה"ב לא פחות תחמושת מאשר היתה לנו בעת שהתחלנו את המלחמה.

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

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

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

אשר  לציוד אלקטרוני, הם מוכנים לספק אותו, אך תחמושת לא הם הסבירו לנו עתה כי ב
יתנו.  בגרמניה תמיד היה  אמברגו  ולא  הוצאנו  משם  אף  פעם תחמושת, אעפ"י 
שאנו נעזרים בהם, אך לא בדברים  ספקטקולריים.  צרפת  היא ארץ האמברגו הקלאסי, 

ול  מטוס  מיראז'  שלם  שכל אחד משמיץ אותה. בכל זאת  הצלחנו  להוציא  משם  אתמ
על אניה. הסיבה לכך היא, שהתרגלנו  לחיות  אתם כך, שאנו יכולים להוציא גם 
מטוסים, אך לא תחמושת. הוצאנו את  המיראז'  השלם  ביום  ד'  מן  המחסנים.  
מבלגיה קיווינו עד אתמול כי נצליח להוציא  תחמושת.  יש  שם אמברגו פורמלי ולא 

ת הנשק. גם מהולנד, הצלחנו להוציא א
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שכביכול  אין  לה אמברגו על ישראל, לא הצלחנו להוציא תחמושת. באנגליה אין כמעט 
על מה לדבר.  כך שפרט לארה"ב, אשר עוזרת לנו באופן מאסיבי והעזרה של תע"ש שהיא 

  פחות מאסיבית, אין לנו על מי להשען, ואת השיעור הזה נצטרך לזכור כולנו.
  

המטוסים, לגבי הפנטומים יש להניח בענין  צוותי  
כי יחסרו לנו קצת צוותים. אנו מקבלים יותר פנטומים מאשר יש לנו טייסים, אך טוב 
שהמטוסים  יהיו  כאן.  באשר  לצוותי  סקייהוקים,  יש בהחלט אפשרות לקלוט את כל 

  המטוסים אשר האמריקאים אמרו כי ישלחו.
  

  שאלה:
  

  יהוק לפנטום?כמה זמן נמשכת קונברסיה מסקי
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

  חודשיים.
  

  מר צ. צור:
  
  

ביקשנו מהאמריקאים לערוך קורס לטייסים שלנו אשר 
יעברו  את  הקונברסיה  מסקייהוק  לפנטום.  יש עודף של "סמנטים" ומספר מספיק של 

  מיראז'ים. אם קיימת בעיה, הרי היא לגבי מטוסי הפנטום.
  

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

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

  
  מר צ. צור:

  
  

באשר לאספקת הנשק לארצות ערב, אנו יודעים כי עד 
יוד. אלה הגיעו לסוריה, למצרים ולעיראק. מטוסי אנטונוב עם צ 338כה הגיעו אליהם 

אניות, ורק בטנקים,  22אך  מה  שחשוב  יותר הוא, כי לפי דו"ח אמ"ן הגיעו אליהם 
טנקים, יעבור זמן רב מאד. הרכבת  250.  עד שאנו נוביל מארה"ב 250קיבלה  סוריה  

  הזו זורמת אל הערבים והיא גדולה לאין ערוך ממה שאנו מקבלים.
  

  ל ד. אלעזר:הרמטכ"
  

כמה  מלות  תוספת למה שאמר צ'רה. מצבנו בתחמושת 
מתחיל  להיות  די  קריטי,  בעיקר  בתחמושת ארטילרית ובתחמושת לטנקים. יש עדיין 
תחמושת  לטנקים,  אך  בתחמושת  ארטילרית יש כבר מקומות בהם קיימת פקודה לחסוך. 

מ"מ שלקחנו מהם  130נו, בתותחים ברמת  הגולן  אנו  יורים  בתחמושת  סורית  שמצא
במלחמה  הקודמת.   אנו  יורים  שם  רק  ממה  שמצאנו.  אם זה יסתדר כך גם בחזית 
המצרית,  יהיה  מצבנו  נוח  יותר. ביקשנו עתה רק תחמושת, וכמובן גם מטוסים, אך 

  תחמושת היא הנושא הקריטי ממש.
  
  

  המצב בחזיתות.  58
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

למצב  בחזית,  היה  לנו  היום יום טוב של   באשר
לחימה, עדיין במושגים ריאליים. כלומר, לא ניצול הצלחה אלא ניצול של מהלכים לשם 
התקדמות.  היום היה לנו כבר יתרון בכך, שישנם איזורים בהם יכול חיל האויר שלנו 
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את הצבא המצרי. לחרוש  - לפעול  באופן  חופשי, והלילה הוא מתחיל בתפקידו הקלאסי 
  מה שקורה הוא, שבאיזור מקנטרה ועד לאגם המר יכול חיל האויר לפעול באופן חופשי.

  
הכוח  שלנו,  אשר  נמצא באיזור  הזה חיסל את כל 
סוללות  הטילים.   אגב, יש המון סוללות. אנו ידענו על סוללות, ואלה היו רשומות 

, אשר לא היו רשומות -SA-3ו SA-2ות אצלנו.  אך  הכוח אשר מתקדם בשטח, מגלה סולל
כידועות  ופעילות  באופן  אלקטרוני.   מסתבר שהמצרים החזיקו גם סוללות משותקות 

הן סוללות ניידות,  SA-6לגמרי,  למקרה  שחלק  מהסוללות הפעילות יושמד.  סוללות 
  וללות לכן  הן  בורחות  עוד  לפני שכוחותינו מגיעים, אך החבר'ה הולכים ומגלים ס

SA-2  וSA-3- סוללות, כך שהתחום הזה, בין קנטרה לאגם  16-15.  היום בלבד חיסלנו
  המר, חופשי עתה לפעולת חיל האויר.
  

אנו  יורים  באש  ארטילרית  לעבר הסוללות שלהם, 
והסוללות משתתקות. חיל האויר אף הוא תקף סוללות, אשר נותרו ושיתק אותן. כך שיש 

טרה ועד איסמעיליה פלוס, ובאגם המר הרחבנו את ראש הגשר באופן לנו  ראש הגשר מקנ
נכבד.  את  הצבא  המצרי  אשר נותר שם תקף חיל האויר במשך כל היום, והוריד עליו 
טונאז'  גדול  מאד  של  פצצות.  יש תנועות של בריחה ונסיגה, אך הכל עדיין בגדר 

של  הצבא  המצרי. ההתקדמות של   תופעות  מקומיות.   לא  קיימת  עדיין  התפוררות
כוחותינו היתה משני צדי התעלה, בעיקר מהצד המערבי, והטנקים שלנו עלו על הרמפות 

קילומטר בתוך השטח שלנו (מזרחית לתעלה).  אנו  3שלהם  אשר  שולטות  על טווח של 
נת יורים  בהם,  וקיימים  סימנים  של עזיבה מצד המצרים, אך זוהי עזיבה די מאורג

ומסודרת.   יחד עם זאת, אני יודע שמפקדים מצריים מייללים ואומרים בקשר, כי אין 
הרוגים  100להם  בכלל  שליטה  על הכוחות.  מפקח אחד מבריק כי יש לו בגיזרה שלו 

 121פצועים.  מדוויזיה  400-300מהפצצות  חיל  האויר  שלנו ואם כך, יש וודאי גם 
תמול בלילה. כלומר, יש השמדה די רצינית, אך עדיין לא טנקים א 21המהוללת, נשארו 

  התפוררות ולכן ההתקדמות של כוחותינו היא די איטית.
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אני  מקוה  כי  עוד חריש אחד עמוק של חיל האויר 
ועוד  תקיפה  אחת של השריון, ונוכל להגיע למצב שנתקדם באופן מהיר יותר. יחד עם 

אנו  מתקרבים לאגם תמסח, אך לצערי יש שם בוץ זאת,  יש  תקוה,  המצב  די  טוב,  
וההתקדמות  היא  די  איטית.   ישנם  שני  צירים  המהווים גם מסדרון אוירי עבור 
מטוסינו,  הן  מטוסי התקיפה והן ההליקופטרים.  יש לנו ראש גשר די נכבד. האוגדה 

ניתקנו להם את  איסמעיליה. - של  אריק לוחצת ממערב למזרח, ושלחה כוח אל ציר קהיר
הכבלים  ואנו  שומעים  אותם ברשת.  הכוח של ברן ערך פריצה יפה מאד ועמוקה, ממש 
עבודת  שריון  קלאסית. הם עלו על רכס ג'ניפה ופרצו מן האיזור הזה אל הרכס, והם 

אויר  ומנקים את השטח.  הם הגיעו עד לשדה התעופה - משמידים  בדרכם  סוללות  קרקע
נמצא  עתה בידינו. הכוח התקדם לאורך האגם.  כפי שאמרתי, עלינו על פאיד,  והוא  

הרכס  והשמדנו  שם את סוללות הטילים. הגענו עד הקו הזה (מצביע על המפה), רצינו 
להגיע  רחוק יותר, כי דרומית לנקודה זו יש הרבה סוללות. אם נגיע לשם, תהיה לנו 

מים בניתוק ובהשמדת העורף שלה.  כוח שליטה על הרכב של הארמיה השלישית ואנו מאיי
קהיר, והשמיד הרבה - אחד  שלנו  ירד  דרומה, השמיד כמה סוללות, חסם את כביש סואץ

מאד  כלי  רכב  אשר נסעו לעבר קהיר. שמעתי טייס שלנו אומר באלחוט, כי הוא רואה 
חסימה  אלפי  כלי  רכב,  ואין  הוא  יכול "לדפוק" את כולם. הוא קיבל פקודה לבצע

זמנית  על הכביש השני, כדי לגרום צרות למצרים, ואחר כך לחזור. אין כוונה לסתום 
את הכביש הזה.  אם ירצו לנצל את הלילה, כדי להוציא כוחות של הארמיה השלישית מן 

  המרחב הזה, שיעשו זאת.
  

אוגדה  שלישית  שלנו,  יחסית קטנה, נמצאת במרכז 
את שם כעתודה. מה שעשה האויב הוא מה שציפינו ממנו הגיזרה, עם מסך מחפה. היא נמצ

אתמול.   האמנו כי יוציאו כוחות מלמעלה ויעבירו לכאן (מצביע), ויבנו מולנו קו, 
של המצרים, שהיתה כעתודה ליד  3כדי לנסות לחסום אותנו.  הגיעה לשם דוויזיה מס' 

הדוויזיה הזו נמצאת  קהיר. כלומר בקהיר נשאר משמר הרפולביקה ובית הספר לשריון. 
, שבחלקה היתה במזרח, נמצאת אף היא 4כאן (מצביע דרומית לאגם המר) ודוויזיה מס' 

כאן.  הם  הוציאו  את  יתרת  הכוח  שהיה  להם  מן המזרח אל המערב ונערכו שם עם 
דרומית  לאגם  המר.  הם  עלו לרכסים והם יושבים שם מולנו. הם   4דוויזיה  מס'  

את  קו  ההגנה מההרים  ועד השטח החקלאי. יש להם קו הגנה בסדר גודל של  משלימים 
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שתי  דוויזיות,  אשר מגן על קהיר. שתי הדוויזיות האלה, לאחר האבידות אשר נגרמו 
טנקים.  אני לא חושב, שיש להן פוטנציאל התקפי  200להן,  יכולות להוות עתה בערך 

מר, אין זה פוטנציאל אשר מסכן את ראש הגשר גדול, אלא פוטנציאל של מכות נגד. כלו
שלנו,  ואני  מעריך  שהוא  פחות או יותר ישמור על ההגנה, עם נסיונות של הישגים 
מקומיים.   ננסה  מחר  לבסס את ההישג על ההרים, נשמור על העתודה ונעבוד על ציר 

המר.  יש פה  החוף  עם גיחות מההרים כלפי מטה במגמה לנקות את האיזור לאורך האגם
מחסנים של דלק ותחמושת, ואפשר לעשות שמות באיזור הזה ולהגיע לאגף אשר מתקרב אל 

אויר אשר נשארו - התעלה. המפתח להצלחת יום המחר הוא בהצלחה לחסל את סוללות הקרקע
  פה. אם נצליח בכך, נכניס את חיל האויר, ונעשה שם מה שעשינו בצד השני.

  
לארבעה קטעים, בקטע אחד אם  לחלק  את הבעיה הזו 

כמעט  גמרנו  את  המלאכה.   בקטע זה צריך להגיע עד לאיסמעיליה משני צדי התעלה. 
בקטע  שני  אני  מקוה  שנתקדם  לפחות בצד המזרחי של התעלה, אם לא במערבי, כלפי 
  מעלה.   בקטע  הדרומי  נשתדל  מחר  להתקדם  בצד  המערבי,  לעבוד  עם חיל האויר 

  מחרתיים, לתקוף את ראש הגשר המצרי, כלומר את הצבא מן הצד המזרחי.- ומחר
  

יוצא  מכך,  שאני רואה כאן עבודה טובה ליומיים, 
ואם תהיה התפוררות באלו שהם קטעים, אפשר יהיה להגיע להישגים משמעותיים. אם לא, 

  ימים.  אני רואה אפשרויות להגיע להישגים. -4-3יש פה עבודה ל
  

לקרב של היום, היות ואנו נמצאים בהתקדמות ביחס  
ונכנסים לעומק, יחסי האבידות הולכים ומשתנים. אנו גורמים הרבה יותר אבידות לצד 
השני,  ויש  לנו  הרבה  פחות אבידות.  צוות הטנקים שלנו יורד בעיקר בגלל שחיקה 

ברן נמצא זה וקלקול,  אך במשך הלילה מחזירים חלק מהטנקים לכושר לחימה. הכוח של 
היום  השלישי  או הרביעי בתנופה.  אין לו בעיות.  לדברי ברן, הם ישנו כל הלילה 
ומוכנים  להמשיך בתנופה מחר.  אנו לא נמצאים במצב קריטי מבחינה זו, אנו יכולים 
  עוד לתקוף, ואם נשבור את מערך ההגנה נגד מטוסים, חיל האויר יפעל במלוא העוצמה.
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אויר של הערבים, אנו מפילים להם ביחס  לחילות  ה
מטוסים. המצרים הפסידו בסך  11מטוסים, היום  20מטוסים  כל  הזמן.  אתמול הפלנו 

  מטוסים. -220הכל קרוב ל
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  לרבות מסוקים?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

מטוסים,  -200ללא  מסוקים.  הסורים הגיעו כמעט ל
שליש מהכוח כולו.  לכן כל מה שהם עושים עתה הוא להעלות - אצלם  זה  למעלה  משניו

כאן  או  שם  מיג  אחד.  אצל  המצרים הכוח אשר הושמד הוא כשליש מהכוח כולו. אך 
מעשית,  חיל  האויר  המצרי אינו מגלה פעילות משמעותית.  הם מתקיפים לפנות ערב, 

מיגים. ההתקפות האויריות של המצרים הן מאד לא  5-4וחיל  האויר  שלנו  מפיל להם 
אפקטיביות,  וכוחות  הקרקע שלנו אינם סובלים מתקיפות האויר שלהם. הפלנו להם גם 
מטוסי  סוחוי.  הערב חזרתי משם בהליקופטר, והספקתי לראות כיצד יורים טיל "קלט" 

  וצץ באויר.מטוסית שלנו פותחת עליו באש והוא מתפ- לעבר טסה, וההגנה הנגד
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

האם  המצרים  מצליחים  להכניס את הטנקים החדשים 
  אשר מגיעים אליהם מבריה"מ, ובאיזו מהירות?

  
  אם כן, כמה טנקים כאלה הם יכולים להכניס לחזית?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
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איני  יכול  לתת  חשבון מדויק. הבעיה אינה מספר 
אתמול  ושלשום אמרתי כי הצוותים נהרגים, אך יש צוותים   הטנקים,  אלא  הצוותים.

אשר מתארגנים ונותנים להם טנקים חדשים.  הבוכלטריה שלנו אינה, שאם נפגעים היום 
טנקים פחות, כי כך וכך מתוכם יתוקנו,  100טנקים  אצל  המצרים, יש להם מחר   100

  של שחיקת הכוח.וכך וכך יחזרו בעוד יומיים.  אנו עושים חשבון ריאלי 
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

המטרה העיקרית היתה לעבור לצד המערבי כדי לזרוק 
אותם  מהצד המזרחי.  עכשו, לאחר שספגו מהלומות כאלה, והם מתחילים להעביר טנקים 
לצד  המערבי,  האם  לא  הגיע הזמן לכך שנתקיף אותם מן הצד המזרחי, עם אותו כוח 

  שהחזקנו שם לשם כך?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

  לא הגיע הזמן להתקפה מצדנו.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

מה  עם שני המטוסים הסוריים, אשר הגיעו לנהריה? 
  כיצד יכולנו שלא להרגיש בהם?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
הם  באו  בטיסה נמוכה מאד. תמיד אמרנו כי ההגנה 

 6שו זה לא קרה. לא מזמן היו  אינה  הרמטית,  וזה  יכול  לקרות.  במזל,  עד  עכ
מיראז'ים  אשר  טסו בטיסה נמוכה.  תפסנו אותם מעל לים וחזרו רק שניים מהם. היה 

אביב, וטייס שלנו הפילו מעל לים. היום היה - גם  מקרה בו נשלח טיל "קלט" לעבר תל
 המקרה  הזה  בנהריה,  בו  נכנסו אלינו שני מטוסי מיג סוריים. התפתח קרב אוירי,
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  שבמהלכו הפיל מיג אחד את השני. הטייס נפל פצוע, אך מת מפצעיו.
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  הם הודיעו כי היעד היה בתי הזיקוק.

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
אין  זה  מקרה  ראשון בו מטוס אחד שלהם מפיל את 

  ו.השני. ראינו כבר מקרים, בהם שלח מטוס אחד טיל אל עבר השני והפיל
  

  שר התיירות מ. קול:
  

האם  במהלך  הקרבות  לקחנו  נשק  שלל, טילים או 
ארטילריה, אשר יכול לבוא בחשבון לשימוש עבורנו?  האם בין השבויים יש גם חיילים 
מארצות  אחרות? היה שם ריכוז כזה של חיילים מכל המדינות, שמעניין אותי לדעת אם 

גם בין השבויים.  אחרי מה שקרה היום בגיזרה הקואליציה  הזו  באה  לידי  ביטוי  
הצפונית,  ידוע כי הם הוציאו משם כוח כדי להגן על קו דמשק.  האם זה אומר שהדרך 

  נפתחה עבורנו לתקוף אותם שם?
  

  שר הסעד מ. חזני:
  

כמה  גשרים יש למצרים ממערב למזרח וממזרח למערב 
מהו אורכו ורוחבו של השטח, שאנו והאם  אין אפשרות לפגוע בהם כדי לנתקם?  שנית, 

  נמצאים בו בקילומטרים?
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
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  מספיק להתישבות עירונית.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

מהי  מצבת הטנקים הכשירים אצלנו משני צדי התעלה 
  וכמה טנקים שלהם נמצאים במצב פעיל מהצד המזרחי של התעלה?

  
  . פרס:שר התחבורה ושר התקשורת ש

  
האם  יש לנו הערכה או ידיעה מה התמונה המצטיירת 

  בעיני הפיקוד המצרי מהמצב אשר נוצר ומה התכניות שלהם, אם יש על כך ידיעות?
  

  שר התיירות מ. קול:
  

כמה שבויים ידוע לנו כי נמצאים  - עוד  שאלה אחת 
  במצרים ובסוריה, ומה ידוע לנו על היחס שלהם אל השבויים הללו?

  
  טכ"ל ד. אלעזר:הרמ
  

יש  כאן  כמה  שאלות,  שטכנית  איני יכול לענות 
עליהן,  כי  הגעתי לכאן ישר מהדרום ואין לי מאזן יומי.  זה נוגע גם לנתונים על 

 -1,000מספר השבויים שבידינו ועל מספרי הטנקים.  אני מעריך, שיש בידינו למעלה מ
מרוקאים  8י הלאומים האחרים.  ישנם שבויים מצריים וסוריים, שמתוכם בודדים הם בנ

מצרים. אגב, יש  -600סורים ולמעלה מ 300ומעט עיראקים.  ה"באלק" הגדול, בסביבות 
כבר  יותר  מאלף שבויים, כי במשך היום היו קבוצות די גדולות של שבויים נוספים. 

  נו גם בין  השבויים  האלה  יש  כמה  עשרות  קצינים.  אני  יודע  כי  ישנם  בידי
  אלופים.  עד  כאן ביחס לשבויים שלהם. ביחס לשבויים שלנו אשר בידיהם, איני- סגני

יכול  לדעת דברים מדוייקים. אנו לא יודעים על היחס שלהם אל השבויים, אך התחלנו 
  לקבל שמות.
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  השר י. גלילי:
  

הם  התחילו להעביר שמות דרך "הצלב האדום"? היתה 
  ידיעה כי יעבירו שמות.

  
  מר א. מזרחי:

  
  

  היתה רשימה אחת של שבויי המזח.
  

  היועץ המשפטי לממשלה מ. שמגר:
  

  עד אחר הצהריים לא היה שום דבר.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

אשר  לשלל, יש שלל רב מאד בשטח, אך ברובו הגדול 
אינו  ניתן  להפעלה  מיידית. הדבר היחיד אשר ניתן להפעלה מיידית, זוהי התחמושת 

מ"מ, שלל המלחמה הקודמת אשר מופיע ביחידות צה"ל. כל יתר  130ית  לתותח  הארטילר
, אי אפשר להכניס לקרב, כי אין בהם אותו מכשיר T-64הדברים,  אפילו  טנקים מסוג 

קשר  ולא  אותו תותח, אשר נמצא בשימוש צה"ל. בשלל זה אפשר יהיה להשתמש תוך זמן 
תח שלו ונוסעים קדימה. יש שלל, אך כרגע אי מה.  אין תופסים טנק, מסובבים את התו

אפשר  לאסוף אותו, כי הצירים עמוסים באספקה.  רואים זאת מההליקופטרים.  כמויות 
  עצומות של נשק ותחמושת אשר דוחפים אל תוך מצרים.

  
באשר  לקילומטרז' שלנו בתוך מצרים, עומק החדירה 

  ק"מ. 60ם לצפון הוא ק"מ, והאורך מדרו -30ל 20הוא בסדר גודל של בין 
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אפשר להתיישב שם.
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

  אפליקציה של מסמך גלילי.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

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

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

. המדיניות כרגע היא ......................................................
דפנסיבית, זה לא אומר שמישהו לא קיבל פקודה לבצע התקפת נגד, ונפגוש אותה מחר, 

  אך המדיניות, כפי שאמרתי, היא דפנסיבית.
  

באשר  לשאלה  כמה גשרים יש להם, איני יודע. אנו 
ם ליד קנטרה, עם טנקים עדיין  פוגעים  בגשרים.  אתמול  פגע חיל האויר בשני גשרי

  שלנו,  והכל  התמוטט  שם.  יש  להם  עדיין  גשרים,  כי  ציוד  הגשרים שלהם הוא 
תכליתי.  אפשר  לעבוד עם דוברות ואפשר לחברן לגשר, או לפרק אותן ושוב לעבוד - דו

  עם דוברות. הציוד והפוטנציאל שלהם ישנו.
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

סור פרטים אינפורמטיביים, קודם  כל, אני רוצה למ
ביחס  לאבידות  שלנו.  איני  בטוח כי המספרים מדוייקים לגמרי, אך ברור שאין הם 

  פצועים  4,988הרוגים,  1,015בצהרים, היו לנו  -2.00מסתכמים בפחות מזה.  להיום ב
הנעדרים, יש  233שבויים.  אנו מעריכים כי מבין  80נעדרים.  ידוע לנו על   -233ו

 80שבויים  בידי סוריה ומצרים. הם הודיעו רק על שבויי המזח. רשומים אצלנו   200
השעות  -24שבויים  וודאיים. ברור שבין הנעדרים יכולים להיות שבויים או חללים. ב

 32האחרונות,  שהיו  מבחינתנו  יום הלחימה הטוב ביותר שהיה לנו עד כה, היו לנו 
  פצועים. -310חללים ו

  
  ש. הלל: שר המשטרה

  
  בשתי החזיתות?

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
בשתי החזיתות, אך בעיקר במצרים. עד היום איבדנו 

של היום. היום איבדנו שני פנטומים ומיראז' אחד. אתמול היה  3מטוסים,  כולל   99
לא  -700טנקים כשירים ו 1,180היום  היחיד  בו לא איבדנו אף מטוס. היום היו לנו 

יתוקנו. כך  -50%מהם אבודים ו 50%ין פירוש הדבר כי כולם אבודים.  כשירים,  אך א
  באופן כללי, זהו המצב.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  כמה מהטייסים אבדו לנו?



 30סודי ביותר                                      20.10.73 - יז/שלד 
 

  שר הבטחון מ. דיין:
  

אני חושב, שבערך כמספר המטוסים, כי בפנטום ישנם 
כי זהו בערך המספר, גם הטייס וגם הנווט.  גם אם חלק חוזרים, אפשר להביא בחשבון 

  אך זה כולל גם את הטייסים השבויים.
  

באשר  להתנהגותם  כלפי השבויים שלנו, איני יודע 
מהו  המצב.   סוריה  ומצרים  לא  נתנו  לגשת אל השבויים, פרט לבודדים אשר הראו 
בטלויזיה  וכדו'.   יש אבידות, שאנו לא יודעים דבר על גורלם.  איננו יודעים מה 

  בגורלם של אנשי מוצב החרמון, אם נפלו בשבי או נהרגו.עלה 
  

אעבור  מן  הקל  אל  הכבד.   אומר עתה דבר כבד, 
שאינו שייך לקונטקסט הזה.  כולנו עקבנו אחר התמונה הכללית של האספקה. המצב הוא 
כזה,  שלולא  ארה"ב, איני יודע אנה היינו באים.  בכל אירופה אי אפשר לקבל פגז, 

ני  הערבים  הכל  פתוח,  על  האניות והמטוסים של כל הארצות.  כל האמברגו אך  בפ
הצרפתי והאנגלי  הוא  פיקציה ביחס לערבים.  הם צריכים את הערבים, יש לערבים גם 
הנפט  וגם  הכסף,  וכל  המעלות הטובות.  כל זה קורה במלחמה שלא אנו התחלנו בה. 

השיג  את כמויות התחמושת והנשק שאנו צורכים לולא  האמריקאים,  היינו  צריכים  ל
ממקום  אחר.  כל זה קורה בזמן, שכמויות הציוד שמקבלות מדינות ערב, הן ממש בלתי 
מוגבלות, הן במטוסים, הן בטנקים והן בתחמושת.  כדי לא להוריד את המוראל, איננו 

חרת לא הפעילו מדברים  על  טילי  הסקאד אשר נמצאים בידי המצרים, ומסיבה זו או א
  אביב.- אותם. אך מה שבריה"מ נותנת להם, מספיק כדי להרוס את תל

  
גם   ענין  הנפט  חסום,  ואי  אפשר  לנסוע  דרך 
המיצרים.  נכון  שאם  נהיה  במצב קשה מבחינה זו, ארה"ב תיתן לנו נפט. את מיכלי 

"קלט" ואם יעלו  הזיקוק  שלנו  אפשר  להפציץ,  אם לא עם מטוס, אז עם סקאד או עם
באש,  מה  שיש  לנו  במלאי קיים, אך לא נוכל לזקק לצרכים שוטפים.  אני מקוה כי 
נוכל  לקנות  את  שיחסר  לנו. האניות המצריות והסוריות אשר מובילות את התחמושת 
הצבאית, מלוות על ידי הצי הסובייטי, ולנו קרה כי כאשר אניה שלנו אמרה היכן היא 
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היתה ידיעה כי צוללות מצריות יוצאות אליה.  עם כל הכבוד לחיל הים   נמצאת,  מיד
שלנו,  איני  יודע  כיצד  הוא  מסוגל  ללוות  את  האניות  אשר תגענה. לולא הצי 
הסובייטי,  היינו  יכולים  להזהיר  את הערבים, אך במה נזהיר אותם?  נשים עצמנו 

להתמודד אתם, ושנית הם מלווים על ידי  ללעג אם נעשה זאת. קודם כל, אין לנו הכוח
  הצי הסובייטי, ומה שהסובייטים מספקים להם, הם גם מלווים.

  
איני  יכול  להביע  את מלוא התודה לארה"ב על מה 
שהיא  עושה  למעננו. אולי נוכל להודות לאנשים ספציפיים שם. בזמנם של אייזנהאור 

ל ניכסון, ואני מתמלא חרדה כאשר אני ודלאס,  איני  בטוח  שהגישה  היתה כמו זו ש
  חושב, מה היה קורה, לולא היו נותנים לנו את הפנטומים.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
" גם מצד SUSPENSIONהיתה  מדיניות  של "  -1967ב

  ארה"ב.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

לא היתה עוצמה כזו של העולם הערבי.   -1967אך  ב
קיבלנו ידיעה כי עוד יחידה של שריוניות מגיעה  כולם  נוסעים לשם עכשו, ורק היום

מערב  הסעודית,  ואין בידינו רשימה של כל התגבורת שהם מקבלים מעיראק, מאלג'יר, 
  מלוב ואיני יודע אם בנגלדש לא תצטרף.

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
יש  לנו  כבר  עתה  מגע  לאורך  החוף  עם יחידה 

  כוויתית.
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

דנים  שולחים  חטיבה  משוריינת  לסוריה,  עם היר
"פאטונים" אמריקאיים  חדשים,  ואין  להם  קושי לקנות נשק גם מאנגליה, אפילו את 
הצ'יפטנים  שלא  רצו  למכור  לנו. אמריקה מתחננת לפני כווית וסעודיה כי תקנינה 

  ממנה נשק, אך הן מעדיפות את הנשק הצרפתי.
  

  ל זאת.הממשלה חייבת לראות כ
  

הדברים  הפחות  כבדים  הם  הפת"ח, שלעת עתה אנו 
נמנעים מלהתעסק אתו עתה. כאשר רוצים למצות את ההכרעה בחזית המצרית, לא נוח לנו 
להתעסק  אתם. ביקשתי מהרמטכ"ל להכין תכנית ביחס לכך, אך בינתיים, כל עוד איננו 

  עוד ועוד.מתעסקים אתם והלבנונים נותנים להם לפעול, הם פועלים 
  

באשר  לירדן,  אולי  תשלח עוד חטיבה למלחמה, אך 
לעת  עתה  התקוה  שלנו  והסימנים  הם,  כי היא תשלח גם את החטיבה השניה להשתתף 
במלחמה  בחזית  הסורית,  ולא  תפתח במלחמה ישירה נגד ישראל. לו רצינו למצות את 

מלחמה אתנו, אך לא נרוויח מכך הדין,  היינו  צריכים  לומר להם שהם נמצאים במצב 
  שום דבר. כאשר הם מופיעים בחזית הסורית נגד היחידות שלנו, אנו לוחמים בהם.

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
  האם הם לוחמים באופן אקטיבי?

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
  הם מפעילים את הטנקים שלהם שם.
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גם  כאשר  הכל הולך לנו היטב, אנו מאבדים טנקים 
לים.  גם  אם אין השריון הירדני החייל הכי טוב בעולם, גם הם לוחמים. הלכתי וחיי

מן הקל אל הכבד, מן הפת"ח אל הירדנים, שאולי נגיע לסוף המלחמה מבלי שהחזית אתם 
תיפתח.   גם  ערביי  השטחים  יושבים בשקט.  רק הם חסרים לנו עכשו ל"שמחה" הזו. 

  מספיק לנו בלעדיהם.
  

ש לומר דבר, שבגללו ביקשתי את רשות עכשו אני מבק
הדיבור. אין זה משום שאני בטוח כי אנו עומדים בפני סוף המלחמה, אך גם כפי שאנו 
עומדים  עכשו,  אנו צריכים לשאול את עצמנו למה אנו מכוונים את הדברים, גם במשך 

צריך  המלחמה  וגם  לקראת  סוף  המלחמה. לו היינו עם גדול, אפילו לא סינים, היה
עכשו  לתת  למדינות  הערביות מכות כאלה, מעבר למה שמגיע להן. אך אנו מה שהננו, 
ומכיוון  שכך,  בקושי  נגיע  טוב  אל  גמר המלחמה הזו, ואני חושב שנגיע אל גמר 
המלחמה.  לכן  אנו צריכים לכוון את מאמצינו למלחמה תכליתית.  אנו עושים זאת לא 

אלא משום שזה הדבר הרציונלי ביותר, הטוב ביותר והמשתלם  רק  משום  שזה  רע להם,
  ביותר עבורנו.

  
ברוח  זו, אני חושב שבחזית הסורית צריך לקחת את 
העמדות  בחרמון, אך להשתדל לא להתפשט לקווים שאחר כך יכבידו עלינו, שיהיו יותר 

ו או לעגלו ארוכים  ופחות נוחים להגנה. הגענו למה שהגענו, ואם צריך ליישר את הק
פה  ושם,  ולראות איזה קו נוח לנו ביותר כדי להיאחז בו, אנו צריכים לעשות זאת, 

עמדות כאלה בצפון. מגיע להם יותר מזה, ואפשר היה לעשות להם יותר מזה,  3-2ויש  
  אך לא הייתי ממליץ להתפשט מעבר לכך, בגלל מצבנו.

  
 לאחר  יום  הלחימה  הטוב מאד של היום, אני חושב
שאולי  נגיע  למצב בו חצי מתעלת סואץ, מאיסמעיליה ואולי אף דרומית לאיסמעיליה, 
זאת  בעזרת השם, בעזרת ברן, בעזרת חיל האויר, בעזרת..., בעזרת..., בעזרת... כך 
נוכל  "לקפל"  אותם מהחלק הדרומי של האגם המר, ונוכל לשבת משני הצדדים של החלק 

יותר מן הצד המערבי מאשר מן הצד המזרחי. בכל אופן, הזה,  כי  אנו  עובדים היום 
אנו  במיטב  כוחנו, אם לא ברובו, מן הצד המערבי. זהו יתרון עצום. נוכל לקחת את 
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כל זה ולהגיע עד לסואץ. בסופו של דבר, לא ישאר להם דבר מן הצד המזרחי ובשבילנו 
ת עם הגב אל היום וכדי יהיו פתוחים המרחבים האלה, לא כדי לרוץ, אלא כדי לא להיו

  להיות עם הפנים לבאות.
  

מלחמה  אשר התחילה בכך שהדפו אותנו מהצד המזרחי 
ומסתיימת בכך שאנו יושבים בצד המערבי, היא נצחון עצום. איני מוציא מכלל אפשרות 
שנשב  גם בצד הצפוני, אך לעת עתה אנו מתרכזים בחלק הדרומי. הרמטכ"ל הסביר שכדי 

יל  האויר,  צריך להפטר מהטילים. יכול להיות שתהיה מלחמה גם בחלק להכניס  את  ח
הצפוני,  אך  אם המלחמה תימשך עוד מספר ימים ותימשך היטב, יכול מאד להיות שברן 
יוכל לרדת דרומה בגיזרה המערבית של התעלה, ובכך נגמור גם את החזית המזרחית. אם 

ם יצאו בתרועה גדולה, על התקפה שלהם כך יהיה, אראה בכך הישג עצום.  לאחר שהמצרי
אין  עוד  מה לדבר, ועכשו ישמחו אם ייצאו בשן ועין. אם נוכל ללכת גם הלאה, ולא 

  מן הנמנע כי נוכל, בוודאי שטוב.
  

עד  כמה  שאני  יכול להעריך, הקו החסכוני ביותר 
ם מן הצד שיש  לנו  בינינו  לבין  מצרים הוא קו הסואץ. עוד יותר טוב היה לשבת ג

המערבי,  לצורך המלחמה בוודאי. אך יכול להיות שניקח איזה הר וניסוג במקום אחר. 
אך  אם  השיקול  הוא  מה הקו של גמר המלחמה, אשר טוב לנו לצרכינו, יותר מכל קו 
אחר, זהו בכל זאת קו הסואץ, ואם אפשר לשבת משני הצדדים, בוודאי שטוב. איני בעד 

עלינו.  אנו  מה  שאנו,  ואנו  צריכים  לעשות את המינימום  קווים  אשר  יכבידו 
הפרודוקטיבי.   אני  רואה  בקו  הסואץ, קו אשר טוב לנו.  מה שאפשר להשמיד להם, 

  טילים וכו', מה טוב.
  

לא  שמעתי  אם  הרמטכ"ל אמר שיש לנו שלשה גשרים 
מחר, אך נוכל להוריד ושדה  התעופה  פאיד,  אשר  יהיה פחות או יותר בשימוש החל מ

עליו אספקה עבור הכוחות הנמצאים שם, ולא נהיה עוד בגדר יתום עלוב, כאשר נשב שם 
עם  שלשה  גשרים  ושדה  תעופה. נוסף לקילומטרז' שלנו, אם נתקדם עם הכוחות שלנו 
דרומית  לאגם  המר,  זה יהיה טוב עבורנו, ועבורם זה ייצור מצב בעייתי מאד. אלה 

שרציתי  לומר.  הגענו לשלב בו אנו צריכים לחשוב לעצמנו אם המלחמה תגיע הדברים  
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לסיום,  להפסקה,  או  תיעצר, איפה ואיך נהיה ערוכים, ולכך צריך להגיע לפי מיטב 
 - בוודאי שטוב; ואם אפשר  - יכולתנו.  אני  מדבר על קו סואץ, אם אפשר לכל אורכו 

לסלק, להרוס ולהבריח את כוחותיהם מן הגדה  כדאי  לא  להמשיך  יותר  מדי  מערבה,
  המזרחית.

  
באשר  לסוריה, צריכים להיות תיקונים קלים וצריך 
לכבוש  את  מוצבי  החרמון,  ובשני  הקווים האלה, זהו הדבר הנוח והחסכוני ביותר 

  עבורנו.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

האם  אתה מתאר לך כי המלחמה יכולה להסתיים כאשר 
  יושבים מן הצד המערבי?אנו 

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
אני  יכול  לתאר  לעצמי.  אני לא בטוח שזה יהיה 
כתוב  בהסדר,  אך שהמלחמה תיגמר כאשר אנו שם, אני חושב שזה אפשרי, ואפילו שזהו 
התנאי  היחידי לגמר המלחמה.  אך זה אינו אומר שעל כך המצרים יחתמו.  הם יפסיקו 

נהיה  בצד  המערבי,  ואז יפסיקו בעל כורחם, כאשר הצבא שלהם בצד להלחם  רק  אם  
המזרחי  לא  יהיה  קיים, וכל זמן שהם יכולים ללחום, לא יפסיקו לעשות זאת. לכן, 
  הדרך  להביאם  אל  גמר  המלחמה  היא  להיות  בעורפם  ולנתק אותם. זה יהיה המצב 

  חרת.יורה, זוהי שאלה א- פקטו; אם יקבלו זאת דה- דה
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

שאלה  ראשונה  בענין  הדלק, האם אין מקום לחשוב 
  אצלנו על צמצום בשימוש בדלק?
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אין צורך בכך.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  שמענו   דו"ח   בממשלה,   כי   יש   לנו   מלאי 
היא האם התוספת שאנו מקבלים  שלשה.   בינתיים  עבר  חודש ימים.  השאלה- לחודשיים

  תהיה מספיקה. בינתיים אני רואה בזבוז נורא בדלק.
  

שנית, שמעתי שני נאומים על נושא הפסקת האש, מפי 
  שר הבטחון ומפי שר החוץ, ואני רוצה לדעת איזה מהם מציג את העמדה שלנו.

  
  השר י. גלילי:

  
  זאת כדי לבלבל את האויב.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
  הגיע הזמן להפסקת אש? האם
  

כמו  שאמר שר הבטחון, אנו לא נבקש הפסקת אש, אך 
  אם הם יבקשו, מה תהיה תגובתנו?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  זה עוד יגיע.
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  שר החוץ א. אבן:
  

מה אמרתי לפי דעתך? אני שואל כי כבר שכחתי. לפי 
  דעתי, אמרתי כי הנושא אינו עומד על שום פרק.

  
  הפטיג:שר הדתות ז. ור

  
אני מסכים אתך. השאלה אם צריכה להיות התאמה בין 

  הדברים אשר נאמרים או לא צריכה להיות התאמה.
  

איני  יודע  אם  הגיע הזמן לעשות את הניתוח ששר 
הבטחון  עשה,  בקשר  לשאלה  איפה  עלינו לשבת עם גמר המלחמה, אך אם ראש הממשלה 

  סבורה שאפשר לדון כבר עכשו בכך....
  

  אש הממשלה ג. מאיר:ר
  

  לא אמרתי זאת, אלא בדיוק ההיפך.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

יומיים, לאחר שנקבל דיווח - אם  הדיון יידחה ליום
יותר  מתקדם,  אני  רושם  לעצמי לדבר אז, כי לא הייתי רוצה לומר עכשו מה שאפשר 

  לדחות ליומיים.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

ה  אצלי  היום דינשטיין בענין  הדלק,  במקרה  הי
וסיפר  לי  כי  אין  כל  דאגה לדלק מכל סוג שהוא.  הוא אמר לא רק שהמלחמה מצאה 
אותנו  כאשר  המלאי  מלא,  אלא  ההאפלה חוסכת לנו דלק במימדים מקסימליים, מאחר 
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והאנשים  אינם  נוסעים.  הוא הביא דוגמא מאותה תקופה בה הנהגנו, שכל מכונית לא 
במשך  יום אחד בשבוע, ובאותה תקופה לא היה שום שינוי בצריכת הדלק. לעומת   תיסע

  זאת, דוקא ההאפלה נותנת את החסכון הרצוי.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

כאשר  טסים  מעל  לארץ,  השטח היחידי המואר הוא 
  רצועת עזה. שם אור, ולא איכפת להם דבר.

  
  לון:סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. א

  
רק  הערה  לסדר.  שר  הבטחון השמיע כמה רעיונות 
בענין  הקווים  האפשריים.  זוהי זכותו כמובן, והיה מעניין לשמוע אותם, אך איני 

  רוצה ששתיקה תתפרש כהסכמה.  אני מקוה, שיהיה דיון על כך.
  
  

  הפסקת אש - שליחות מזכיר המדינה האמריקני למוסקבה .  59
  

  ר:ראש הממשלה ג. מאי
  

  אני  רוצה לספר מה שהתרחש מאתמול ועד עתה, ואחר 
  כך  להציע  הצעה.  את הדו"ח המדיני שיש לשר החוץ, נשמע מחר בבוקר, אך אני רוצה 
  למסור  מה  שהתרחש,  נדמה  לי כאשר שר החוץ היה בדרכו ארצה. מתברר יותר ויותר, 

  להוכיח זאת, כי יציאתו של וזאת  מבלי  שיהיה  לנו  איזה  שהוא  מסמך  אשר יוכל 
  קוסיגין  למצרים  היתה  במטרה להגיע עם סאדאת לאיזה שהוא הסכם על הפסקת אש. פה 

  דובר: 
  שאלה כיצד מרגישים עצמם מנהיגי מצרים. יש להניח כי המנהיגות הרוסית 

  אינה  יוצאת  מכליה  מרוב  שמחה על מה שקורה כאן. הערבים הם הקליינטים הראשיים 
  ם  באיזור.  הם השקיעו כאן קצת מאמצים, קצת כסף, קצת כלים, גם טילים, כל מה שלה

  שיכלו  לתת  להם,  והם יושבים אולי לא כל כך מרחוק.  אין ספק, שיש מספיק רוסים 
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  אשר  נשארו  בסוריה  ובמצרים,  ובמו  עיניהם  ראו איך כל זה אינו עוזר.  על אף 
  וף המסתמן אינו כל כך טוב עבורם, ומתקבל הרושם שזה תרועות ההתקפה של הערבים, הס

  להגיע לאיזו נוסחה מתקבלת על דעתו של סאדאת, ואולי גם על  - מה  שקוסיגין  רצה  
  דעת  הסורים,  לקראת  הפסקת  אש,  כדי  להציל את מה שעוד ניתן להציל. על נצחון 

  מפה השתנתה. קוסיגין ישב במלחמה,  אין  מה  לדבר.   מאז  קוסיגין  בא למצרים, ה
  שעות, ואיני מתארת לי כי בזמן זה ערך  -60במצרים  על  פי  ידיעות שלנו, למעלה מ

  שיחות  פילוסופיות. שמענו את נאומו של סאדאת, ובאלו תנאים הוא מוכן להעניק לנו 
  את  הפסקת  האש.  זה היה ביום ג' והתנאים של סאדאת היו פשוטים לגמרי. הוא מוכן 

  , ואם נחזור לגבולות אלה ותהיה הפסקת אש, אז 1967להפסקת  אש, אם נחזור לגבולות 
  תהיה ועידה עולמית והוא ישתדל להשפיע על חבריו הפלשתינאים, שגם הם ישתתפו בה.

  
מותר  להגיד  קודם כל דבר יסודי, כי אני מניחה, 

ם השבועיים האלה של אם  כי  אין  לנו  מסמך  מדויק,  אפילו לא בלתי מדויק, כי ג
המלחמה  לא  עברו בניתוק מוחלט של שיחות וחילופי מחשבות בין האמריקאים לרוסים. 
 - יש  ביניהם  יחסים.  שתי המעצמות מעונינות באיזור הזה, לכל צד יש קליינט שלו 
  בעל ברית שלו, ויש להניח כי דיברו ביניהם.  מה שברור הוא, כי אם זה לא היה כך,

עים על כך שלא הגיעו להסכם על התנאים להפסקת אש. היה זמן, שהרוסים לא היינו יוד
רצו  אפילו  לשמוע  על  כך.  היה  זה בראשית המלחמה, אך אחר כך היו להם מחשבות 
נוספות  בהתאם  למציאות  בשטח. אבל אני חושבת, אם כי לא בבטחון גמור, כי ההסכם 

ם; ופה מותר לי לומר במאמר מוסגר, ואולי ביניהם  על התנאים להפסקת אש, אינו קיי
דוקא  במאמר  יסודי:  איני  יודעת אם אנו מעיזים לחשוב מה היה גורלנו, לו הוכח 
שאנו חלשים. דיין דיבר על כך שבאמת קשה לומר כיצד אנו צריכים להודות לארה"ב על 

שנה ידידות מה שעשתה עבורנו.  אך אני חושבת שבארה"ב, בקרב הממשל ובעם בוודאי, י
אמיתית.   יחד  עם  זאת,  אני  חושבת שלו אמרתי זאת לאחד מאנשי הצמרת של הממשל 
בארה"ב,  הוא  לא היה  מכחיש, כי לו חלילה היינו מתדרדרים, גם ההשקעה הזו בנשק 
ובציוד  שאנו  מקבלים, לא היתה באה. זה בא כי ניתן לנו הקרדיט, שאם יעזרו לנו, 

י בכך שמישהו יכול לקבל עזרה, הוא צריך לדעת גם כיצד להיעזר. נוכל להיעזר. לא ד
את הקרדיט הזה נתנו לנו, ובמידה שהצלחנו להתגבר בכוחותינו, העזרה הולכת וגדלה. 
מקובל  לחשוב  כי  לחלש צריך לעזור, ואילו לחזק לא כל כך, אך במציאות זה בדיוק 
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  הפוך.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  כמו בבנקים.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

הלואה  לא נותנים דוקא לקבצנים שאין להם ערבות. 
לירות בערב פסח, כדי שתהיה לאבי  10אני זוכרת שהתרוצצתי פעם כדי לקבל הלואה של 

אפשרות  לערוך את ליל הסדר, ביקשתי מישהו שיערוב בעדי ולא מצאתי, והבנק לא נתן 
  לי הלואה.

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
  מה שנקרא "הדוקטרינה של ניכסון". זה
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני  רוצה שנחיה בתודעה הזו, שעכשו יותר קל לנו 
לעכלה,  כי יצאנו מהמצב הקשה בו היינו נתונים בהתחלה. אך לו חלילה היו דנים על 
הפסקת  אש  לפני שבוע או עשרה ימים, אני חושבת שבנקל יכלו להגיע להסכם ביניהם, 

י  מוכנה  לתת קרדיט לארה"ב, שהיתה חושבת כי בכך היא מצילה אותנו. עברנו את ואנ
הסכנה  הזו,  ועכשו  אנו  עומדים במצב בו בריה"מ רוצה בצפורניים להציל מה שעוד 
ניתן  להציל, בשביל מצרים וסוריה, וארה"ב רוצה שתהיה הפסקת אש והמלחמה תסתיים, 

ות במזרח התיכון. ישנם חשבונות גלובליים, יכול ויש  ביניהם  יחסים מחוץ להתקוטט
  להיות שהתנהגותה של בריה"מ השאירה שריטה ברקמה הזו, אך אפשר להתגבר.
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 11.00אתמול  לפנות  ערב בוושינגטון, בערך בשעה 
בלילה אצלנו, קיבלנו ידיעה שבריה"מ פנתה אל ארה"ב, שיש למהר ולהגיע להפסקת אש. 

מבקשת שקיסינג'ר יבוא למוסקבה, ואנו יודעים כי הוא נסע. בצורה  די מבוהלת, היא 
יש  לנו  רושם, שהוא נסע לאו דוקא בבהילות. הוא לקח אתו פמליה גדולה, ואי אפשר 

על" ולרוץ למוסקבה, כי במוסקבה אמרו לו לבוא מיד. - לומר  שנחפז לארוז ילקוט "אל
חוץ, ולכן לקח עמו יועצים  יש  לו  שני  תפקידים, הוא יועץ ב"בית הלבן" והוא שר

  מאלה ומאלה, ורק אז נסע.
  

  השר י. גלילי:
  

  וגם את החבר ג'ו (ג'וזף סיסקו).
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  מסוכן להשאירו מאחור.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

נסעו אתו: סיסקו, אתרטון, מקלוסקי וכל הדקורציה 
ן לי מושג אם יגיעו שם להסכם ומה יהיה שם. קשה להניח שצריך  כדי  לנהל מו"מ. אי

כי  במקום  יגיעו  להסכם.  אני רוצה לקוות כי לא יפתיעו אותנו, ומה שלא יציעו, 
שתהיה לנו אפשרות להתערב ולהתמקח, במידה ונחשוש שאין זה טוב עבורנו. אך אני לא 

ו מה אנו רוצים, כי אין מציעה  שהערב, ואולי אפילו לא מחר, נתחיל להתווכח בינינ
לכך כל טעם וכל יסוד. אני מציעה שנשאר במסגרת ההחלטה הזו שקיבלנו.  איננו דנים 
על תנאי הפסקת אש, כל עוד אין זו הצעה להפסקת אש. כאשר תהיה הצעה, נדון בה. או 
שתהיה  טובה  מאד  ואז נאמר "כן", או שתהיה רעה מאד ואז נאמר "לא".  היא צריכה 

כזו, שנוכל להתמקח עליה ולתקנה. אין כל טעם שנעשה זאת לפני שקיימת הצעה   להיות
קונקרטית.   מחשבות  יכולות  להיות לכל אחד. שמעתי שיש איזו סוכנות ידיעות אשר 
אומרת,  כי קיסינג'ר בדרכו ממוסקבה, יתעכב בירושלים. אם יודיע לנו, נקבל אותו. 
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ומיים  במוסקבה,  ואם  ימצא  לנחוץ לפני שובו י- אני  מתארת  לי  כי  ישוחח  יום
לוושינגטון  להתעכב  כאן,  אני חושבת שהממשלה תסכים כי נקבל אותו. אם לא יבוא, 
נשמע  בדרך  אחרת. מה שאני מוציאה לגמרי מהחשבון הוא, שיעשו ביניהם הסכם, ולנו 

ינו לבין ארה"ב, יוודע  על  כך  ברדיו. זה לא מתקבל על הדעת, לא אלה היחסים בינ
ולא  כך  יעשו.  זאת רציתי שחברי הממשלה יידעו. ידענו כי הוא נוסע, ונשמע כאשר 

  ישוב.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

אני  מקוה,  שקיסינג'ר יהיה מעודכן באשר למצבנו 
  הצבאי גם בשבתו במוסקבה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
מי דאגנו  שהוא ואנשי הפטנגון וכל   - עוד  דבר  

  יום.- שצריך לדעת, בהחלט יידע מה קורה. דאגנו שיידעו זאת מאתנו ויום
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  שגם במוסקבה יקבל את האינפורמציה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

יש  להניח  כי  מה  שידעו  בוושינגטון, ידעו גם 
מרת שמה שאומר במוסקבה.  האמת  היא, שכלפי אמריקה דאגנו באופן מיוחד. אני לא או

עכשו,  אמר  קיסינג'ר.  אך  היה אמריקאי די חשוב, אשר אמר כי המהלך למצרים הוא 
"BRILLIANT ,ואין לי רושם שהאמריקאים נורא אומללים שהמהלך התפתח כפי שהתפתח  ,"

  גם בסוריה וגם במצרים.
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  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  את היום "סופר" זהירה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אין  להם  סיבה להתבייש בנו, וחוץ מה הם ידידים 
  ושמחים שכך הם הדברים.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
  הערה: 

  באשר להזמנות שאנו מגישים לארה"ב,  - הערה  שניה 
  האם  אנו  דואגים במידה מספקת, כדי לא להיות לחוצים מבחינת האספקה, כאשר יתחיל 

  סקת  אש?   יכול  להיות לפעמים, שמתוך רצון להפעיל עלינו לחץ, הם המו"מ  על  הפ
  יפסיקו את המשלוחים.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  אין סכנה כזו.

  
כי לא תהיה  - וזוהי  דעתי   - אני  רוצה  להגיד  

הפסקת  אש בכל תנאי ובכל מקום, ולפי כל תכנית. אבל הרצון הוא, שזה יבוא עד כמה 
מהר ובתנאים טובים, כדי שהסיוט הזה לא יימשך. בכך נדמה לי שכולנו שאפשר  יותר  

מאוחדים.  הבעיה תהיה כאשר תוגש לנו הצעה ונצטרך לדון בה, מה אפשר ומה אי אפשר 
  לקבל.

  
  שר הבטחון מ. דיין:
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ביחס  להפסקת  אש,  אני  חושב שאנו כבר מתקרבים 
  ירות, נוכל לקבלה.למצב בו אם תוצע לנו כמשמעותה, כלומר להפסיק ל

  
  שר הפנים י. בורג:

  
  "?STAND WHERE YOU AREבמסגרת "

  
  שר החוץ א. אבן:

  
"STAND STILL."  
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  אנו מתקרבים למצב, שנוכל להסכים לכך.
  

נדמה  לי,  כי את המשבר הזה עברנו, כי בין הזמן 
ירות, יש מרחק מסוים. לעת שמבקשים  להפסיק  את  האש  לבין הזמן שכולם מפסיקים ל

עתה,  הזמן  פועל  לטובתנו ואנו משיגים הישגים. השאלה היא אם הפסקת אש לא תדחק 
אותנו  למצב קשה, וכאן אני חושב, שאנו לא נמצאים במצב של מי שירד מנכסיו. נהיה 

  יומיים.- במצב נוח מבחינה זו בעוד יום
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

רך לסדר וליישר קווים, זה חוץ מזה, במידה שיש צו
לא  ענין  של  שעות.  קיסינג'ר  רק היום הגיע למוסקבה, הוא יהיה שם יום או יום 
וחצי,  הוא  צריך  לחזור  לוושינגטון ואולי גם לכאן, ושם צריך לדון בכך גם כן, 
ואיני  יודעת  אם  מה  שקוסיגין יציע, גם סאדאת ואסאד ירצו. לא מתקבל על הדעת, 

  סינג'ר יציע הצעה שלא תתקבל על דעתו של סאדאת.שקי
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  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  סאדאת במצבו הנוכחי, אומר מה שאומר.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

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

  
  שר החוץ א. אבן:

  
  היא ממתינה בפרוזדורים.סין גם 

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
שלשה - אם הרמטכ"ל אמר, שיש עוד  מה לעשות יומיים

ואולי  אף ארבעה ימים, אני לא רואה שאנו עומדים עם שעון של שעות.  יש עוד ימים 
שלשה  בוודאי,  בהם מה שהכרחי ייעשה. עוד אפשר לעשות בשטח, וכפי - אחדים,  שניים
  ו עומדים כך שבצפון אנו מעבר לקו ובדרום אנו מעבר לקו.שאמר דיין, אנ

  
  השר י. גלילי:

  
  הערה: 

  .  ההערה של ורהפטיג בנושא הדלק מעודדת 
  אותי  להעיר  הערה בנושא הפסקת האש. אני זוכר את החדר הזה ואת הדיונים שהיו בו 

  הדברים נעשו ,  כאשר הובא הנושא של הפסקת אש ולמחרת היום היתה הרגשה, ש-7.8.70ב
  בחפזון.  כלומר,  הדיונים  הממשיים  שהיו  קשורים  בהפסקת  האש,  מצדם המשפטי, 
  הדוקומנטרי, מצד פרטי הביצוע והפיקוח וכיו"ב, נעשו בחופזה,  מבלי הכנה מדוקדקת 
  קודמת,  המתחייבת  בנושא כל כך רציני.  מדוע אני מעיר זאת? כי אני בטוח ומרוצה 

  מרוכזת במלחמה, ולא בנושאים הקשורים בהפסקת האש, וההסברים מיותרים מכך, שהמטרה 
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  מדוע ההתרכזות חייבת להיות במלחמה.
  

ביחוד  אני  מאד  ממליץ  לראש הממשלה, לשר החוץ 
ולשר  הבטחון שיהיה  צוות אשר יתחיל להכין את הנושאים המפורטים הכרוכים בהפסקת 

שאין כדוגמתו, כי הם יהיו מן העבר המזרחי של האש,  כי  הפעם זה יהיה דבר מסובך 
התעלה,  ואנו  מן העבר המערבי של התעלה. איני יודע אם היה נושא כל כך מסובך של 
הפסקת  אש, כמו זה שיכול להיות לנו, אם אמנם נגיע לכך, ואני מסכים שאנו עומדים 

  ה זה בחופזה.להתקרב לכך בתנאים הנוחים לנו. אם יתפוס אותנו הדבר הזה, אל יהי
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני  חושבת,  שההצעה  טובה והשרים הנוגעים בדבר 
יצטרכו  לפעול.  נצטרך להקים איזה צוות, כדי לדון באלמנטים שאנו רוצים כי יהיו 
בתוך  ההסכם הזה. למשל השבויים, למשל חופש השיט, כל מיני דברים שלא היו לנו עד 

  ין וגם בחופש השיט להובלתו.עכשו. גם בדלק יש לנו ענ
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

, כל דבר חשבנו -7.8.70מזכרונות  על  מה  שהיה ב
  וניתחנו כל כך יפה, אך לא ידענו ביחס לטילים שום דבר.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  תסלח לי, דוקא כן אמרנו משהו ביחס לכך.

  
  שר המשטרה ש. הלל:
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  דובר: 
\"@STAND STILLמצרים הפרו אותו בו ", וה  

  בלילה, כאשר הזיזו את הטילים.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  זה דוקא היה.
  

  מ_ח_ל_י_ט_י_ם :
  
  

הממשלה תדון בנושא הפסקת האש בעת שתוגש לה הצעה 
  בנושא מצד גורם מדיני מתאים.

  
ראש  הממשלה  תקים  צוות בינמשרדי, אשר יכין את 

  ורטים שיש להציג במשא ומתן על הפסקת האש.נושא הפסקת האש מבחינת התנאים המפ
  
  

  נסיעות שרים.  60
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני  מבקשת  החלטות  על  דברים  שהיו או עומדים 
  להיות.

  
סגן  ראש  הממשלה  ושר  החינוך והתרבות ימלא את 

  מקומו של שר העבודה, עד לשובו ארצה.
  

ן לצאת אני  מעריכה  מאד  את החלטתו של שר השיכו
  מיד לשליחות מטעם המגבית.



 48סודי ביותר                                      20.10.73 - יז/שלד 
 

  שר השיכון ז. שרף:
  

  היה לי רושם, שדרשו זאת ממני.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אמרתי  שהציעו  לך  זאת. שר השיכון יסע מחר ושר 
  החקלאות והפיתוח ימלא את מקומו של שר השיכון.

  
דרישה לצאת לארה"ב, - גם  שר  הפנים  נענה  לבקשה

  ות המלווה, ביום ב', ושר הסעד ימלא את מקומו בעת היעדרו.בשליחות מפעל אגר
  

אני  רוצה להזהיר את שר התקשורת כי גם הוא נמצא 
  על הכוונת.

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  אני מעדיף להשאר שם.

  
  מ_ח_ל_י_ט_י_ם :

  
  

יחות א.  לאשר  את  נסיעת  שר  השיכון  וממלא מקום שר העבודה לארצות הברית, בשל
). שר החקלאות 21.10.73המגבית,  למשך  כעשרה  ימים, החל ביום כ"ה בתשרי תשל"ד (

  והפיתוח ימלא את מקום שר השיכון, בעת היעדרו מהארץ.
  

סגן  ראש  הממשלה  ושר  החינוך  והתרבות ימלא את מקום שר העבודה, עד לשובו 
  מחו"ל.
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שליחות מפעל אגרות מלווה העצמאות ב.  לאשר  את  נסיעת שר הפנים לארצות הברית, ב
  ).22.10.73והפיתוח, למשך כעשרה ימים, ביום כ"ו בתשרי תשל"ד (

  
  שר הסעד ימלא את מקום שר הפנים, בעת היעדרו מהארץ.

  
  

 ------------  
  
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

בקשר  להצעתו  של  גלילי  על  ועדה לבדיקת נושא 
  הפסקת האש...

  
  השר י. גלילי:

  
  לא הצעתי ועדה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אני  חושבת,  שהשרים הנוגעים בדבר צריכים לדאוג 
לצוות  אשר  יעבד  תכנית.   היו  לנו  כבר  מספר הפסקות אש. איני מדברת עתה על 

  הקווים.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  גם אני איני מדבר על הקווים, אלא על התנאים.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

זה לא יימסר אוטומטית לאמריקאים ולמצרים. הצוות 
  יעבד את התנאים להפסקת אש, וזה יובא לכאן.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
  לא ועדת שרים, אלא ועדת מומחים.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
בבקשה.  אני לא רואה איך  - אם  יש לשרים מחשבות 
שפטים ובמשרד הבטחון אנשים יישבו  שרים  ויעשו  זאת. ישנם במשרד החוץ, במשרד המ

  היכולים לעשות זאת.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  אין זה ענין טהור למומחים בלבד.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  לפעמים שר יכול להיות מומחה לכך.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  האם היה דבר חשוב, שלא הובא לישיבת הממשלה?
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  :סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון
  

אני  מוסיף את משרד ראש הממשלה למשרדים שהוזכרו 
  כאן.

  
  

  ה י ש י ב ה   נ נ ע ל ת


