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  שליחות שר האוצר.  61
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני מקדמת בברכת "ברוך הבא" את ספיר, שיספר לנו 
  על ביקוריו בחוץ לארץ.

  
  ספיר: שר האוצר פ.

  
חצי  שעה  לאחר  שהתחילה  המלחמה,  נכנסתי לראש 
הממשלה  לשאול  מה  אנחנו  הולכים  לעשות, לא רק בעניני כסף. יצאתי מבית הכנסת 

יורק. היתה - וביקשתי  להוציא מבית הכנסת מספר יהודים. כן פנינו גם ליהודים בניו
  זאת נקודת מפנה בדרישתנו ליהודים.
  

תי אלי את כל אחד ממנהלי שלושת ביום  ראשון  קרא
הבנקים  הגדולים  בארץ ושאלתי מה אפשר לעשות. התחלנו לארגן מלווה מרצון. קראתי 
אלי  גם  את  אנשי ההסתדרות, את אנשי הועדה המרכזת.  היתה לנו ישיבה גם בלילה. 
ה ביום  שני  שוב  ישבנו בלילה.  מסרתי על הדברים גם לראש הממשלה, והגענו למסקנ

שצריך  להכריז  על  מלווה  חובה.   ביום  שלישי נקראה ועדת השרים לעניני כלכלה 
לישיבה,  אחרי  כן  נתקיימה  גם  ישיבת ועדת הכספים של הכנסת. פה אחד הוחלט על 
מלווה  חובה.  ביום  רביעי  התייעצתי  עם  מספר נוסף של אנשים והם הציעו הצעות 

  חובה, יש להכריז גם על מלווה מרצון. טובות. החלטנו שנוסף למלווה
  

איש,   55ביום   חמישי,   בחג  הסוכות,  זומנו  
תעשיינים, בנקאים, אנשי האיגוד המקצועי והוחלט להכריז על מלווה מרצון בסכום של 
מיליארד  ל"י.   התחלנו  לגלגל אותו ביום חמישי וששי.  בהתיעצות עם ראש הממשלה 

את  יצחק  רבין, אשר ידלין וסוזאייב.  כך התחילו הדברים  העמדנו  בראש  המלווה 
להתגלגל  בארץ.  נתקבל בכנסת החוק על המלווה. ישנה התנדבות, אם גם פה ושם מתוך 
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  לחץ. אם יישאר זמן, נדבר גם על חוויות.
  

כאשר  הענינים  בארץ התחילו להתגלגל, באתי לראש 
  לארץ.- סוע לחוץהממשלה ואמרתי: דומני שהגיע הזמן שעלי לנ

  
בדרך  כלל,  אנחנו  עומדים  בקשר  בימים אלה עם 

מדינות,  גם  עם  מספר יהודים בספרד   -39ישובים  יהודיים  וקהילות  יהודיות  ב
ובפורטוגל,  שהגיעו  אלינו  במחתרת.   כמובן שצריך לתאם את הענינים עם הסוכנות 

  היהודית.
  

וכנות היהודית בשבת  בבוקר  יצאתי  עם  אנשי  הס
לארץ.   בדרך  הייתי  מוכרח  להתעכב  בפריז  בשביל איזה ענין לא - ליהודים  בחוץ

פוליטי,  לשם התיעצות עם ד"ר נחום גולדמן המטפל בענין השילומים. הוא רוצה לקבל 
מהגרמנים  מפרעה  על  חשבון  משפחות,  שהיו בשעתו בגרמניה ועברו אחרי כן לברית 

עות עכשו לארץ.  יש המפרשים את פסק הדין באותו משפט לא לטובתנו, המועצות  והמגי
ובכל  זאת מנהל אתם ד"ר גולדמן משא ומתן בענין זה. הגרמנים אומרים לו: אם ניתן 

  ליהודים, נצטרך אז לתת גם לפולנים, לצ'כים ולאחרים.
  

יש  לנו  בארץ  "מלחמות  יהודים",  ויש  "מלחמת 
בקשר למגבית היהודית המאוחדת ומפעל ה"בונדס". היתה ישיבה יהודים" בארצות הברית 

בענין  זה,  שארכה שש שעות. נשמעו קולות רעמים והיו ברקים, בקשות ותחנונים וזה 
נגמר  בהסכם  בין המגבית היהודית המאוחדת ובין מפעל ה"בונדס".  אמנם היו תחילה 

  לא היו עוזבים את המערכה.איומים מצד זה ומן הצד השני, אבל אני חושב, ששניהם 
  

לאחר  שקבענו פה מכסות מה אנחנו רוצים מהיהודים 
פה  במסגרת  המלווה  מרצון  ומה במסגרת המלווה מחובה, היה לנו קל יותר לדבר עם 

  לארץ.- לארץ. קבענו מכסות ליהודים בחוץ- היהודים בחוץ
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 1967כדי  לתת  לכם מושג אביא כמה מספרים: בשנת 
מיליון דולר.  237ת  הברית  למגבית  הרגילה  ולמגבית החרום סכום של אספו  בארצו

מיליון דולר. כאשר שמעו זאת בפעם הראשונה ממני  750הטלנו  עליהם  עכשו מכסה של 
אמרו  לי:  האם השתגעת? והנה קיבלתי פניה טלפונית: האם אתה הורס אותנו? ונימוק 

  ם הכבדים.עיקרי נגד תביעתי: מה עושה ישראל עם המסי
  

מיליון.  60תבענו  - מיליון דולר  20קנדה  נתנה  
שכרנו  אוירון  וטסנו  בימים  ובלילות.  בטורונטו, המרחק משדה התעופה לעיר הוא 

 1,200שעה.  היה זה ביום חמישי בבוקר, בסוכות. כאשר הגענו למלון, ראינו לפנינו 
יחד עם הרב. יצאו מבית הכנסת  יהודים עטופים בטליתות (קיבלו על כך רשיון מהרב),

ותפילת "יזכור" זה אצלם כמו יום הכיפורים. תוכלו לתאר לכם מה  - בתפילת "יזכור" 
היתה  הרגשתם.  אנחנו  יודעים שיהודים רבים היו הולכים בדכאו לכבשן האש עטופים 

 גם אני, גם דולצ'ין: פה אתם הולכים לחיים. כאמור נאספו - בטליתות.   אמרנו להם 
  מיליון דולר. 60מיליון דולר ודרשנו מהם  20שם 

  
מיליון ליש"ט.  30באנגליה  התחלנו  לדבר אתם על 

מיליון ליש"ט.  התחילו לדבר על כך שצריך עוד לגבות  17תוך  הדיבורים נאספו כבר 
שנתנו התחיבויות על סכומים מסוימים ונשארו  1967חובות  משנים קודמות. היו בשנת 

בית.  התחילה  מריבה  מסביב  לזה,  שהנה צריך עכשו לגבות את החובות חייבים  למג
  ולעשות מגבית. אמרתי: לא, את החובות האלה ישלמו לחוד.

  
וכאן היתה איזו נקודת מפנה. צלצלנו לגב' דורותי 
רוטשילד. אתם יודעים מה שהיא עשתה בארץ. איני רוצה להכריע אם כל הדברים נחוצים 

מיליון ליש"ט, אבל הידיעה הזאת צריכה  2לתי ידיעה, שהיא נותנת או  לא. והנה קיב
להשאר  בסוד.  לאותו ערב הזמינה קבוצת אנשים אליה הביתה. הייתי צריך להגיע לשם 
ביום  ששי בבוקר. אחרתי, ונסעתי אליה ישר משדה התעופה מבלי להתרחץ.  היא חיכתה 

: אצלצל למשרד ראש הממשלה ותשמעי לי  בבית. ביקשה שאספר לה מה נעשה בארץ. אמרתי
מה  שיש עכשו. אמנם זה לא קל לקבל בטלפון את המשרד דרך כל המזכירים והמזכירות. 
אבל  אמרה  שזה נתן לה חיים, כאשר דיברה אתך. תפסה את עצמה בראשה וקרנה, ואמרה 
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שילד לי  שאלך  להשפיע על יהודים.  באותו  יום  שלחה שניים מקרוביה, אוולין רוט
מיליון ליש"ט, כי היא חושבת שהמצב הוא רציני.  2וג'ייקוב  להודיע  שהיא  נותנת 

מיליון דולר. היתה ישיבה. אחרי כן,  -25מובן  שניצלנו  זאת. הגענו אז באנגליה ל
איש, שנתנו כבר  50מיליון ליש"ט.  שם היו  1בבית  השגריר אמרה שהיא מוסיפה עוד 

מיליון ליש"ט. היו שם גם יהודים, שלא יכלו לשבור  2.5ד הרבה  כסף. שם הוסיפו עו
אותם.  אחד  זרק  אותם  מהבית. היה שם שני, שאמר שהוא צריך לדבר עם עורכי הדין 

  שלו.
  

היתה  לי  שיחה עם צ'רלס קלור. האנגלים משתדלים 
 מיליון דולר. טלטלתי אותו. 2.5שלא  יפרסמו שום דבר. סגרתי אותו בחדר. רצה לתת 

מיליון  1.25מיליון דולר. נתנו כל אחד  1הוא  יהודי  יקר.  שנים  נתנו  כל אחד 
מיליון דולר כל  3.25מיליון דולר כל אחד, שלשה נתנו  2מיליון דולר,  1.7דולר,  
מיליון דולר כל  3.75מיליון דולר כל אחד,  2.75מיליון דולר כל אחד,   2.5אחד,  

מיליון  3דולר כל אחד. הגב' רוטשילד נתנה, כאמור,  מיליון 5אחד,  שניים  נתנו  
  ליש"ט. משפחת זיו נתנה מיליון.

  
האשה  הזאת,  דורותי  רוטשילד,  היא  דמות בפני 
עצמה.   לא  אשכח  את  התמונה  הזאת אצלה בבית. לפני כל נאום השתדלתי להשיג את 

לם היה חשוב לשמוע זאת ליאור.  אמנם לפני שפתח את הפה, ידעתי מה יאמר, אבל בשבי
  ישר מהארץ. ערב אחד לא פניתי עוד.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  רק צלצלת באותו לילה שלש פעמים.
  

  שר האוצר פ. ספיר:



 6די ביותר                         סו             21.10.73 - יח/שלד 
 

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

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

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  ואת הצ'ק הוא לא ביטל?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  עשית אתו "חסד" וקיבלת גם את הצ'ק.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
שדה מיליון דולר, בא ל 2לאחר  שנתן את הסכום של 

  ".   ישנו רוזנטל, I  HAVE  THE  HONOUR  TO  BE  YOUR  DRIVERהתעופה  ואמר:  "
לא ידע מה זה יהודי.  הוא דיבר אתו. מצד שני טופול. יש לו  1967גוליסט.  עד - דה

שתי  בנות. מדבר כל בוקר על כך: מה יהיה עם החתנים. הוא מוכן לכנס בביתו אסיפה 
ולך להגיד לו, שזה האיש שהציל את החבר שלו ברגע האחרון בתנאי  שאני אבוא. אני ה

לפני  שלקחו  אותו  לחדרי הגז והוא על ידו ברח.  אני מדבר על דאסו הזקן.  והוא 
  עשה את האסיפה בביתו. הוא גר ליד פומפידו.

  
לפני  שגמרתי  עם  גולדמן, אמר: ספיר, הם מחכים 

ודים. הסתכלתי על פניהם. היו שם וודאי לך.  באו לברון רוטשילד הביתה כל מיני יה
יהודים  יוצאי  סובלסק ופינסק ומקומות דומים.  בעריהם וודאי לא חלמו להיות פעם 
בבית  של הברון  רוטשילד.   איחרתי קצת, כי לא גמרתי קודם באנגליה. החליטו לתת 

ים.  הוא אלף דולר. הוא היה אז ראש המדבר 500נתנו  -1967מיליון דולר נוספים.  ב
  אסר עלי אז לבוא לפריז, רק הירשה לי לבוא לאורלי.
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אני רוצה להזכיר את דרום אפריקה. יהודים טובים. 
  לא החזקתי קשר אתם בימים האחרונים. הטלנו עליהם מאה מיליון דולר.

  
דיברנו עם יהודים מגרמניה. יש להם קרנות שקיבלו 

הדיבורים שלי אתם, וזה בנוכחות ששה חזרה  מממשלת  גרמניה.  יכולתם  לשמוע  את  
 20נציגים  יהודים  משוויץ,  איטליה, צרפת, גם פורטוגל וספרד.  על בלגיה הטלנו 

מיליון  6נתנו  -1967בלילה. ב -1.00מיליון  דולר.  ההופעה האחרונה שלנו נגמרה ב
  דולר.

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

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

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

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

  
בשוויץ  היה  לא של   -1967חלק  מהכסף  שנאסף  ב

  יהודים.
  

הטיל  1940יהודי  איטליה אמרו, שבאותו יום בשנת 
ק"ג זהב.  100ק"ג זהב, עכשו יאספו בשביל ישראל  50 עליהם  המושל  הנאצי  לאסוף 

מיליון דולר. זה לעומת  10אמנם אין זה סכום גדול כל כך, לפי המחיר הלא רשמי זה 
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  .-1967מיליון דולר שאספו ב 3

  
מיליון  22יהודי  אוסטרליה  לקחו  עליהם  לאסוף 

במדינות דרום אמריקה, דולר.  כך בכל המדינות. עובדים יהודים יומם ולילה. כך גם 
  הגדולות והקטנות.

  
נפגשתי עם רוזנוולד.  הוא נראה כאיזה אדם פלאי. 

  יש אצלו שתי אחיות. היה שם גם הבן והחתן. הוא אמר שצריך לדבר עם האחיות.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  יש לו אשה נהדרת.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

פה, מיליון דולר. אחרי כן היתה אסי 2דיברו  על  
  מיליון דולר. 8מיליון דולר. אחרי כן היתה אסיפה שניה ואספו  38שם אספו במקום 

  
סיפרתי  לכם  על  ויכוחים שהיו בין המגבית ובין 
ה"בונדס".  ..........  רצה לבוא לכאן כדי לעשות חשבון שיש ב"בונדס" יותר מאשר 

ן רצה לבוא לפריז אלי. במגבית.  חשב שאולי גולדה תהיה לטובתו. נטפל בזה. אחרי כ
  לא נתתי.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
בא  אלי  כשהייתי  במועצת  הבטחון.  חשב  וודאי 

  ש"נעמיד זאת על סדר היום".
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  שר האוצר פ. ספיר:
  

. באוירון היו אתי 12.00עבדנו שם בלילה עד השעה 
א ביום גם  יהודים  מארה"ב שלא ישנו לא ביום ראשון בלילה, לא ביום שני בלילה ול

  שלישי בלילה. שלש שעות ישנו בלילה הרביעי בנסיעה מטורונטו לשיקגו.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  יורק.- ובאותן שלש השעות צלצלת לניו
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

לא   ידעתי  מה  המצב.  חשבתי  שהמלחמה  נגמרה. 
לא רק זקנים. היהודים  עבדו יומם ולילה.  היינו גם במיאמי ביץ'.  שם גרים עכשו 

באו  אלינו  שני יהודים. אחד הובא על כסא גלגלים, סובל משיתוק ורופא היה לצדו. 
אלף דולר. כאשר אחד אמר שהוא נותן לי  50הוא  רצה  שתהיה לו זכות למסור לי ביד 

מיליון  דולר,  חשבתי  שמתחילים  לשאת  אותו.   גם  שם  יש ענין של המגבית ושל 
  ה"בונדס".

  
אנג'לס.   היו  בבית אנשים שחושבים - ו  בלוסהיינ

אירגן  -1905אותם  כמיליונרים.  במקרה  נכנס  לשם  אדם,  שגולדה מכירה אותו.  ב
ברוסיה  שביתה  בבית החרושת של אביו. נאסר ונשלח לסיביר. ברח משם. היה בגרמניה 

 1967... בשנת והוא  עכשו בארה"ב.  יהודי משונה. היה ממנהלי בית החרושת .......
בא  אלי.   פעם  היה בינינו ויכוח. שני הבנים חשבו שאני בא להכות אותו. הוא בא 

אנג'לס. האיש הזה הביא לי מעטפה.  שמע, אני מכיר אותך, אתה לוקח את - למלון בלוס
שלום לך. יש לי דרכים שלי... פתחתי את המעטפה,  - המעטפה  בלי  ויכוחים  ואם לא 

דולר(?)....  נתן מיליון דולר לטכניון, רבע מיליון דולר למוסדות היה  שם  אלף  
  אנג'לס.- , ראש המפלגה הדמוקרטית בלוס85ילדים.  מכר את העסק שלו. הוא בן 
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הייתי בבית לארי פיינברג.  אמר: אני מהנדס, נתן 
צ'ק  על מיליון דולר, ללא תנאים וללא שום דבר. אשה שם סיפרה, שהיא בת של ציוני 

ונגרי,  מחוג  אנשי  ברנדייס. אצלם יש סדרים שלהם. אשתו של לארי פיינברג היתה ה
צריכה  לתת  מיליון.  היא  אשה  אצילה. בתוך הארוחה אמר מישהו, שהוא רוצה לשתף 

יורק והוא מסר מחסכונותיו.  הבן השני מסר - בתרומה  את ארבעת ילדיו. בן אחד בניו
אתי את חסכונותי בחוף, אבל צלצלה לחברותיה ואספה אמרה: הוצ 14כך  וכך.  הבת בת 

  סכום.
  

כסף בשביל ישראל.  10-9בשוויץ  אספו  ילדים בני 
אלף פרנק. אחד לקח קופסת קרן קיימת ונכנס לחשמלית והתחיל  30אפו  עוגות  ואספו 

לאסוף כסף בשביל ישראל. היה שם מרוקאי אחד ורצה לזרוק אותו מהחשמלית. אמר מנהל 
  לית: הוא אינו רוצה לתת, אני אתן.החשמ

  
ראיתי  תמונה איך שני צעירים תקפו את...... הוא 

  נתן רבע מיליון דולר. חשבתי שמכים אותו כדי שיתן יותר.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  הוא יכול.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

הוא  אמר  שאינו  יכול לתת יותר. הם טלטלו אותו 
  ל?וצעקו עליו: מדוע אינך יכו

  
אנג'לס. הוא מסר לך - נפגשתי  עם הנרי קויאר בלוס

. לקחתי אותו גם כן לחדר וטלטלתי T.W.Aומטוסי . F-15שלום.  הוא מייצר את מטוסי 
אותו  והוא  נתן  מיליון  דולר.   הוא  שייך לשיקגו.  שם שואלים: מה עושה הנרי 

  קויאר? השגתי שיתן יותר.
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שהיה רחוק מישראל. בבית  לארי פיינברג היה אחד, 

נסע למיאמי.   הוא בנה  40הקים  חברת  ביטוח  גדולה.  עזב את העסקים שלו ובגיל 
מיליונרים.  5הרבה  בהמבורג  (?).  הוא כנראה מתווכח כל הזמן עם אשתו.  היו שם 

מיליון  דולר.  זה  כמו  רעם ביום בהיר.  יש שם סכסוכים.... פאול   2הוא  נתן  
  צוקרמן....

  
בשיקגו  היו מספר תרומות טובות.  אם איני טועה, 

מיליון דולר. זה צריך להיות ליגלי.  שפירא  160העבירו כבר הנה לסוכנות היהודית 
  ובורג מכירים את כל התלאות מסביב לזה.

  
משיקגו  נסענו  לטורונטו.  ברונפמן  הזקן  חלש. 

אמר הנרי קויאר: אם אתה רוצה בניו,  צ'רלס  ואדוארד,  חולשים  על עולם ומלואו. 
בדצמבר עמדו להכניס האמריקאים.... עד  15להרוויח  מלחמות  נגד  הערבים....  עד 

  שהוא מייצר. -F-15שתסתגלו ל
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  קויאר מייצר?
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

  אלא מי?  אני?
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  הוא למד עברית אצל אגרנט.
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  האוצר פ. ספיר: שר
  

  זה היה אחיו.
  

  מיליון דולר. 15..... 
  

שני  הברונפמנים  בקנדה  לא רצו לדעת זמן רב על 
ישראל.  אחד  מהם  הוא  אדריכל.  טדי  קולק ואני מכירים אותם. בזמן האחרון נתן 
ברונפמן  מעט  בשביל  ירושלים.  הם  זכו בירושלים בזול מדי. בשדה התעופה הופיע 

ס ברונפמן. הוא לא זז ממני כל היום.  אם הפרסטיז'ה שלו תרוויח, שווה לו גם צ'רל
  כן כסף.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  זה שהיה פה?

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
לא.   והנה  גם  הוא  הופיע  בין  היהודים שבאו 
מתפילת  "יזכור"  עטופים  בטליתות.   וודאי לא היה אף פעם לפני זה בבית הכנסת, 

מיליון דולר. (הזקן היה מיטלטל בקבר  1.8אולי  שמע  רק מאבא שלו. והנה הוא נתן 
 20באתי אליו עם גרשון אבנר. אמרתי: אתה צריך לתת  1967אילו שמע על כך).  בשנת 

מיליון דולר?  אמרתי: אני דורש  מיהדות  2מיליון דולר. הוא אמר: אתה דורש ממני 
והוא נתן פקודה לדבר עם כל אנשי  - של יהדות קנדה  קנדה.   אמר:  אני  עשרה אחוז

  הויסקי לאסוף כסף.  האיש הזה היה אתי כל היום.
  

.....  האחד  צריך  ללכת לניתוח וכן השני.  הוא 
  שלח את אשתו והיא נתנה חצי מיליון דולר.
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  מיליון דולר. אחרי כן אמר 1.2פיינברג הודיע על 
  I  HAVE  A  MESSAGE  FOR  MY  BROTHER.  HE  IS  IN  LONDON,  FINDINGלי:   ,

.DISCOVERING.   HE IS THE BOSS OF SEGRAM  
  I WILL TELLתפסתי  אותו.  הוא  חייב תשובה לגולדה. צריך הייתי ללכת לאוירון.  

MY BROTHER TO GIVE MONEY ON MY ACCOUNT. I WOULD ASK THE  WHISKY  PEOPLE  TO   
.RAISE MONEY FOR YOU  
  

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

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

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

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

.............................................
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............................................................................
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.......................................................  
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בכל  המדינות באירופה, כולל ספרד ופורטוגל, היו 
שני  כינוסים  ואני  יכול להעריך מה הענין הזה. קודם אמרו: ננכה חובות המגיעים 
מאנשים.  לפעמים  קראתם שהנה מגיע שליח למספר שעות, ואנשים נותנים כך וכך כסף. 

מרתי ליהודים: אתם פעם  היו  אלה התחיבויות, הפעם מדובר על צ'קים וכסף מזומן. א
מבינים  את  המצב  רק  כאשר דם נשפך.  אבל אם מחר לא יישפך דם, האם יחזור המצב 

  להיות כמו אתמול?
  

מיליארד דולר  1.3אני  חושב  כי ייכנס הסכום של 
שהטלנו  על  היהודים בגולה, כולל החובות. אבל באנגליה יש קשיים עם העברת הכסף. 

ר הבריטי, ולא השיג את הרשיון להעברת הכסף. זה מוסיף על הלך מייקל זיו לשר האוצ
התרעומת  שישנה כלפי אנגליה. בדרום אפריקה היו גם כן קשיים עם העברת הכסף, אבל 

  מיליון דולר. 6עכשו נותנים להעביר. עד סוף דצמבר, יעבירו וודאי עם החובות 
  

 170בינתיים הכסף זורם. בארה"ב אספו בשבעה ימים 
מיליון דולר. אבל  200דולר. אשר ל"בונדס", מקווים שעד סוף השנה ייכנסו  מיליון 

אמרו  כי  הדבר  תלוי  בשני  מקומות. אמרו כי את כל הענינים בארה"ב מנהל  עכשו 
יהודי  ושמו  קיסינג'ר.  בלילה  היתה שם התפתחות דרמטית.  הדבר תלוי גם בכך מה 

  כולל מניות של יהודים.יהיה בבורסה. השנה ירדו הרבה מניות, 
  

אני  חושב  שבמזומן  ייכנס עד מרס סכום נוסף של 
מיליארד דולר שהטלנו על היהודים,  2מיליון  דולר.   אני חושב, שמהסכום של   200

  מיליארד דולר. 1.4מיליארד דולר או  1.3ייכנס עד סוף השנה הבאה סכום של 
  

שהוא כבר  שמענו  מה שניקסון מציע. ישנה הרגשה, 
יתן כסף כי הוא יודע מה שאנחנו עושים.  אבל תשאלו את אבן.  אני חושב שזה ידרבן 

  את היהודים בנכונותם ולא יחליש. הם גאים על כך וירצו להוכיח זאת.
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אמרו  לי  שאני  יכול  להשתמש  בימים  האלה במה 
את. גם אני שהאדמיניסטרציה הזאת עשתה. בדרך כלל אני נזהר בכך ואיני רוצה לנצל ז

ויתרתי  על  שני דברים. ביום ששי, יום השנה למות אשתי, הלכתי לבית הקברות. כמו 
  כל אבא רציתי לדעת מה שלום הילדים. היה לי קשה להחליט במצבי.

  
אבל  היו  לי חוויות. וודאי יודע אני להעריך את 

ים האלה ביום הצד  הכספי  של  מה  שהושג.  אבל מה שראיתי בימים אלה, בשמונת הימ
ובלילה,  הרי  בחלק  הגדול היתה זאת תוצאה של תחושת היהודים ושל חרדתם לקיומנו 
הפיזי.   זה  היה  מגיע אליהם בכל הדרכים. אם צלצלתי לליאור וביקשתי לומר להם, 
הרי זה היה רק בשביל האסיפות. אבל באסיפות הרגשתי את תחושתם הקשה והחרדה הרבה. 

משבר  נפשי.   הם  האמינו  שאנחנו הגדולים ביותר בעולם בעניני  גם  עבר  עליהם 
מודיעין  ובעניני  מלחמה;  ואיזה  נשק יוכל לעמוד נגד ישראל? ופתאם צריך לעמוד 
במלחמה  נגד אלפי טנקים מודרניים. וכל ידיעה טובה עברה בין היהודים בכל הארצות 

  האלה כגל חשמל.
  

.............................................
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הייתי ביום ששי אצלו עם אותו (יאנג). צריך איזה 
  חוש ששי כדי לדעת לעמוד אתו.  הוא עמד להתפוצץ.  כל הירושה עוברת אליו. כאמור, 

 5מיליון ליש"ט, והיא גדלה מדי שנה בשנה. הזקן נתן  80יש   CHARITABLE  TRUST- ב
פס את היהודי.... תביאו אלי את ספיר. מיליון  ליש"ט במשך עשר שנים. דומני שזה ת

צעירים הבאים עכשו.... תיכנס לחמש דקות.   50השתמטתי.  מרכס,  זיו,  סאקר....  
אמרתי: אני יודע להעריך את הכסף, אנחנו יודעים שלא לבזבז אותו. אני יודע מה זה 

תי להם: מיליארד  דולר. לא חלמנו בעולם שנגיע לסכומים כאלה. עשרות פעמים אמר  2
מה שאתם עושים עכשו, כאשר וייצמן צעק "עם ישראל, איך?"   1939לו  עשיתם  בשנת  

  אולי מיליון יהודים פחות היו הולכים לאושוויץ.
  

.....  קנדה  החליטה  החלטה  טובה.  יש ליהודים 
התבוסס הישוב בדמו והיה פה חוסר עבודה. מלך הסיגריות ברון  -1939זכרון  טוב.  ב

  לתת כסף לויצמן ולסוקולוב...רצה 
  

בא  אלי  גוי ואמר: אני רוצה לעזור   1967בשנת  
ליש"ט.  הפעם נתן חצי מיליון ליש"ט.  וודאי יש כאלה שצריך היה  100לכם,  ונתן  

  לטלטל אותם. אבל היו גם הרבה חוויות.  היו הרבה אנשים שהיו בדכאו...
  

במוצאי  ועכשו  הרשו לי להעיר שתי הערות אישיות.
יורק טיים מגזין" יש - יורק. והנה אומר לי מישהו, שהעורך של "ניו- שבת הגענו לניו

זה ייכנס לעתון.  - לו  משהו  לפרסם.  הוא  לא  יפרסם, אבל אם אין לך מה להכחיש 
והידיעה אמרה שאני וגולדה מאיר התנגדנו לגיוס. כששמעתי שגם גולדה מאיר בידיעה, 

  נשמתי לרווחה.
  

  ממשלה ג. מאיר:ראש ה
  

  מה אתה רוצה לקבוע?
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  שר האוצר פ. ספיר:
  

שלא  יכולה  להיות  עלילת דם גדולה מזו.  העורך 
אמר  שהגיעה אליו הידיעה הזאת ממקורות מוסמכים ביותר בישראל.  אני מצטער, שאני 
צריך לעבור כך מענין לענין, אבל עלי להעיר הערה שניה, גם כן לפרוטוקול.  נפוצה 

עה, שלא נתתי די כסף לבטחון, שקיצצנו לבטחון זה וזה. אוכל להעיד, שמעולם לא שמו
הרימותי  יד נגד איזו שהיא קניה בטחונית. מעולם לא אמרתי על דברים שעשו ושאינם 
טובים,  מה  שאחרים  אמרו.  היה  תמיד  ויכוח  בקשר  לדולרים.  ידעתי מה עושים 

שלש השנים האחרונות מה היה עם הדולרים, ואם - יםבדולרים.  יש  לי פה מסמך מהשנתי
אומרים  שקיצצתי  בטחון,  הרי  זהו  לא רק עלבון לי, אלא האשמה כבדה, בשעה שגם 

כאשר יודעים את  - הצעירים יודעים, וודאי גם לא הצעירים כל כך יודעים, שזהו שקר 
שכך זה היה. הנהג כל  הפרטים  מה  שהיה.   אומר לי אחד: הנה עשרים איש אמרו לי 

סיפר  לי  בדרך,  שאמרו  לו:  השר  שלך  לא  נתן די כסף לבטחון. כאשר אני יורד 
מהישיבה,  כבר יודעים למטה מה דיברו פה.  אבל אני קובע, שבשנים האחרונות נשארו 
מאות  מיליוני  דולרים מסעיף הבטחון, שהעבירו אותם משנה לשנה.  כך היה גם בשנה 

  רס, תשאל אחר כך.האחרונה.  פ
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  אני רק מקשיב. מה אתה רוצה שאעשה?

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
נשארו  מיליוני  דולרים מסעיף הבטחון. היו שרצו 
להחליף  אותם  ללירות.  בזה פקפקנו משני טעמים. קודם כל, הדולרים ניתנו למטרות 

לה ויודע גם גלילי. מדוע מגיע לי שיטפלו עלילת מסוימות.  יודעת  על כך ראש הממש
  דם כזו עלי?
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ביחס  לדבר הראשון יודע כל השולחן שאין זה אמת. 
במקרה  באו  אלי ביום ששי אחר הצהרים. בשבת בבוקר צלצלתי לליאור: האם יש משהו? 

, 11.15אמר  שמישהו  שלח  ידיעה כזו.  קראו אותי מבית הכנסת לפני "יזכור" בשעה 
  הייתי כבר כאן.  האם אני התנגדתי לגיוס? 11.45ובשעה 

  
אילו היו מציעים פעם  - ולעניני כסף לצרכי בטחון 

מיליון דולר ועם ההוצאות עוד יותר, הייתי מרים יד  12שעולה   F-15לקנות  מטוס  
, אבל הייתי מרים -10%נגד?   אולי  הייתי אומר, שלא צריך להעלות את רמת החיים ב

ד  רכישת מטוס כזה? צריך היה שדבר כזה יישמע על ידי ההורים, שבניהם נפלו יד  נג
  במלחמה או על ידי הנשים שבעליהן נפלו במלחמה?

  
רציתי  להעריך את הדיבורים האלה כפי שמגיע להם, 

  ואני מבקש את סליחתכם.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

יורק - גם לי אמרו על הידיעה שעמדה להתפרסם ב"ניו
מגזין".  אמרתי: אם יש בארץ יהודים היכולים בימים אלה לעסוק בדברים כאלה, טיים 

אני  מאחלת להם במידה גדושה את התענוגות האלה.  אילו ידעתי מי הפיץ את השמועה, 
הייתי  עושה  רק דבר אחד, הייתי נותנת לו סטירת לחי הגונה. אבל אין לי מושג מי 

  היה זה.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  אין לך כוח לתת כל כך הרבה סטירות לחי.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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אם  ישנם  אנשים  העוסקים בכך בימים אלה, יבושם 
יהיו לנו בירורים.  גם אז  - הלואי וכבר נגיע לכך  - להם.  אני  לא. אחרי המלחמה 

ת אעשה  כל  מה שיש בידי, כדי שבאופן קולקטיבי נוציא לקחים ממה שקרה ולא נחפש א
  מישהו בתור שעיר לעזאזל.  אבל כל אחד ינהג לפי טעמו ולפי יכולתו.

  
איני  מתכוננת  לעשות  זאת  עכשו. יכולתי לקרוא 
לכתב  ה"ניו יורק טיים מגזין" ולהגיד לו מה אני חושבת על היהודי המלוכלך, שהוא 

חה, שהם שם עורך ומפרסם את הדברים האלה.  אותו אני דוקא כן מכירה.  אבל אני בטו
 - קיבלו  את הידיעה  הזאת דוקא מכאן; יש להם פה כתב שלהם, יש להם פה סטרינדברג 

  שניהם יהודים. הם קיבלו את הידיעה מכאן.
  

  אבל אני מציעה לספיר בקשר לשני הדברים האלה: יש
  די צער אמיתי בימים האלה, ואת הלכלוך הזה צריך לזרוק למקום המתאים ללכלוך הזה.

  
  ילי:השר י. גל

  
אולי  בכל  זאת  אעיר הערה. למרבה התמהון, ספיר 
הבחין  בין  הדבר הראשון, בענין הגיוס, שעל זה כל השולחן יודע, ובין הדבר השני 

  בענין התקציבים.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  שגם על זה כל השולחן יודע.
  

  השר י. גלילי:
  

אולי ביחס לתקציב הבטחון אין כל השולחן יודע את 
  צב לאמתו, ואיזה רעש ושפלות יש בעלילה הזאת.המ
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  סקירה מדינית.  62
  

  שר החוץ א. אבן:
  

יכולתי  לספר  על  דברים  כאלה  גם  בקשר לחזית 
המדינית.   בכל  מלחמה ישנה החזית הזאת של העלילות.  אבל איני סבור שאפשר עכשו 

  להתמודד אתן.
  

, אביא אולי  כחוליה  בין  הדיווח  של ספיר ושלי
לידיעת  הממשלה את ההצעה המדויקת שהציע אתמול נשיא ארה"ב, כי הטקסט הגיע אלינו 
הבוקר,  והבקשה  מהקונגרס באה במסגרת של הודעה, שהיא לדעתי בעלת משמעות מדינית 

  ושופכת אור על המגמות של המדיניות האמריקאית עכשו.  והדברים הם קצרים:
  

I AM TODAY REQUESTING  THAT  THE  CONGRESS  AUTHORIZE  EMERGENCY  SECURITY"  
ASSISTANCE OF 2.2 BILLION DOLLARS FOR ISRAEL AND 200  MILLION  DOLLARS  FOR   
".CAMBODIA  
  

אין  ספק,  שידוע  לי שידידינו יפרידו בין שתי הסוגיות האלה, שהרי לפי הערכתי, 
לר לקמבודיה במצב הרוח השורר עכשו מיליון דו 200אין  שום  סיכוי  לנשיא  להשיג 

בקונגרס  ובמצב  הנוכחי  של הנשיא, שלדעתי החמיר בצורה יסודית היום.  אגב, אני 
רוצה  לעקור הנחה שמצאתי בארץ, כאילו העננים הללו, של ווטרגייט, התנדפו.  אמנם 

פנים המלחמה  דחקה  הצדה את הכותרות, והועדות אינן מופיעות בטלויזיה, אבל בשום 
ואופן  אי  אפשר  לומר, שהנשיא יצא מן המצוקה הזאת. ועוד לפני הזעזוע של אתמול 
תלוי  ועומד  היה פסק הדין של בית המשפט העליון לגבי התביעה לספק להם את סלילי 

  ההקלטה.
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  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  של בית הדין העליון או של בית הדין לערעורים?
  

  שר החוץ א. אבן:
  

עתה  זה  היה  בבית הדין לערעורים, אבל כל  לעת 
תקוותו  של  הנשיא  היא בבית הדין העליון.  אבל זו היתה תקווה.  בינתיים יש מה 
שיש.  התוצאה המבצעית היא, שזה מחזק מאד את עצמאותו של קיסינג'ר ותחום פעולתו, 

  אם כי הוא מזדקק לאישור על כל דבר ודבר.
  

HIS REQUEST  IS  NECESSARY  TO  PERMIT  THE  UNITED  STATES  TO  FOLLOW  A"  
RESPONSIBLE COURSE OF ACTION IN TWO AREAS WHERE STABILITY IS  VITAL  IF  WE   

.ARE TO BUILD A GLOBAL STRUCTURE OF PEACE  
  

FOR MORE THAN A QUARTER OF A CENTURY, AS STRATEGIC INTERESTS OF  THE  MAJOR  
POWERS HAVE CONVERGED THERE, THE MIDDLE EAST  HAS  BEEN  A  FLASHPOINT  FOR  

,6  POTENTIAL  WORLD  CONFLICT.  SINCE  WAR  BROKE  OUT  AGAIN  ON  OCTOBER  
BRINGING TRAGEDY TO THE PEOPLE OF ISRAEL AND THE ARAB  NATIONS  ALIKE,  THE  
UNITED STATES HAS BEEN ACTIVELY ENGAGED  IN  EFFORTS  TO  CONTRIBUTE  TO  A  
SETTLEMENT. OUR ACTIONS THERE HAVE REFLECTED MY BELIEF THAT  WE  MUST  TAKE  
THOSE STEPS WHICH ARE NECESSARY  FOR  MAINTAINING  A  BALANCE  OF  MILITARY   

.CAPABILITIES AND ACHIEVING STABILITY IN THE AREA  
  

THE REQUEST I AM SUBMITTING TODAY WOULD GIVE US THE  ESSENTIAL  FLEXIBILITY TO 
CONTINUE MEETING  THOSE  RESPONSIBILITIES.  TO  MAINTAIN  A  BALANCE  OF FORCES  AND 

 THUS  ACHIEVE  STABILITY,  THE  UNITED  STATES  GOVERNMENT  IS .CURRENTLY PROVIDING 
MILITARY MATERIAL TO ISRAEL TO REPLACE  COMBAT  LOSSES THIS IS  NECESSARY  TO  

PREVENT  THE  EMERGENCE  OF  SUBSTANTIAL  IMBALANCE 
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RESULTING FROM A LARGE-SCALE RESUPPLY OF SYRIA  AND  EGYPT  BY  THE  SOVIET UNION. 
THE COSTS OF  REPLACING  CONSUMABLES  AND  LOST  EQUIPMENT  FOR  THE ISRAELI ARMED 

FORCES HAVE BEEN EXTREMELY HIGH. DURING  THE  FIRST  12  DAYS OF THE CONFLICT, THE 
UNITED STATES HAS AUTHORIZED SHIPMENTS  TO  ISRAEL  OF MATERIAL COSTING 825 MILLION, 

INCLUDING  TRANSPORTATION.  MAJOR  ITEMS  NOW BEING FURNISHED  BY  THE  UNITED  
STATES  TO  THE  ISRAELI  FORCES  INCLUDE CONVENTIONAL  MUNITIONS  OF  MANY  TYPES,  

AIR-TO-AIR   AND   AIR-TO-GROUND MISSILES, ARTILLERY, CREW-SERVED AND INDIVIDUAL  
WEAPONS,  AND  A  STANDARD RANGE OF FIGHTER AIRCRAFT ORDNANCE.  ADDITIONALLY,  THE  

UNITED  STATES  IS  
PROVIDING REPLACEMENTS FOR TANKS,  AIRCRAFT,  RADIOS,  AND  OTHER  MILITARY 

.EQUIPMENT WHICH HAVE BEEN LOST IN ACTION  
  

THUS FAR, ISRAEL HAS ATTEMPTED TO OBTAIN THE  NECESSARY  EQUIPMENT  THROUGH THE USE 
OF CASH AND CREDIT PURCHASES. HOWEVER,  THE  MAGNITUDE  OF  CURRENT CONFLICT COUPLED 

WITH THE SCALE OF SOVIET  SUPPLY  ACTIVITIES  HAS  CREATED NEEDS WHICH EXCEED 
ISRAEL'S CAPACITY  TO  CONTINUE  WITH  CASH  AND  CREDIT PURCHASES. THE ALTERNATIVE 

TO  CASH  AND  CREDIT  SALES  OF  UNITED  STATES  
MILITARY MATERIALS  IS  FOR  US  TO  PROVIDE  ISRAEL  WITH  GRANT  MILITARY   

.ASSISTANCE AS WELL  
  

THE UNITED STATES IS MAKING EVERY EFFORT TO BRING THIS CONFLICT TO  A  VERY  
SWIFT AND HONORABLE CONCLUSION, MEASURED IN DAYS  NOT  WEEKS.  BUT  PRUDENT  
PLANNING  ALSO  REQUIRES  US  TO  PREPARE  FOR  A  LONGER  STRUGGLE.  I  AM THEREFORE 

REQUESTING THAT THE  CONGRESS  APPROVE  EMERGENCY  ASSISTANCE  TO ISRAEL IN THE 
AMOUNT OF $2.2 BILLION. IF THE CONFLICT MODERATES, OR  AS  WE FERVENTLY HOPE, IS 

BROUGHT TO AN END  VERY  QUICKLY  FUNDS  NOT  ABSOLUTELY  
200  REQUIRED WOULD OF  COURSE  NOT  BE  EXPENDED.  I  AM  ALSO  REQUESTING   

.MILLION EMERGENCY ASSISTANCE FOR CAMBODIA  
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AS IN THE  CASE  OF  ISRAEL,  ADDITIONAL  FUNDS  ARE  URGENTLY  NEEDED  FOR 
AMMUNITION AND CONSUMABLE  MILITARY  SUPLIES.  THE  INCREASED  REQUIREMENTS RESULTS 

FROM THE LARGER SCALE OF  HOSTILITIES  AND  THE  HIGHER  LEVELS  OF ORDNANCE REQUIRED 
BY THE CAMBODIA ARMY AND AIR FORCE TO  DEFEND  THEMSELVES WITHOUT AMERICAN AIR 

SUPPORT. THE END OF UNITED STATES  BOMBING  ON  AUGUST 15 WAS FOLLOWED  BY  INCREASED 
 COMMUNIST  ACTIVITY  IN  CAMBODIA.  IN  THE ENSUING  FIGHT,  THE  CAMBODIA  FORCES  

ACQUITTED  THEMSELVES  WELL.   THEY SUCCESSFULLY DEFENDED THE CAPITAL OF  PHNOM PENH 
AND THE PRIVINCIAL  CENTER OF KAMPONG CHAM, AS WELL AS THE  PRINCIPAL  SUPPLY  

ROUTES.  ALTHOUGH  THIS MORE INTENSE LEVEL OF FIGHTING HAS TAPERED OFF SOMEWHAT 
DURING THE  CURRENT  

RAINY SEASON, IT IS VIRTUALLY CERTAIN TO RESUME WHEN THE DRY SEASON  BEGINS   
.ABOUT THE END OF THE YEAR  
  

DURING THE PERIOD OF HEAVIEST FIGHTING IN AUGUST AND SEPTEMBER,  AMMUNITION  
COSTS FOR THE CAMBODIAN FORCES WERE RUNNING ALMOST 1 MILLION  PER  DAY.  WE  

.ANTICIPATE SIMILAR AVERAGE COSTS FOR THE REMAINDER  OF  THIS  FISCAL  YEAR  
THESE AMMUNITION REQUIREMENTS, PLUS MINIMUN EQUIPMENTS  REPLACEMENT,  WILL  
RESULT IN A TOTAL FUNDING  REQUIREMENT  OF  380  MILLION  FOR  THE  CURRENT  
FISCAL YEAR, RATHER THAN THE 180 MILLION PREVIOUSLY REQUESTED. TO  FAIL  TO  
PROVIDE THE 200 MILLION FOR ADDITIONAL AMMUNITION WOULD DENY THE  CAMBODIAN  
ARMED FORCES THE  ABILITY  TO  DEFEND  THEMSELVES  AND  THEIR  COUNTRY.  WE  
REMAIN HOPEFUL THAT THE CONFLICT IN CAMBODIA BE RESOLVED  BY  A  NEGOTIATED 
SETTLEMENT.  A  COMMUNIST  MILITARY  VICTORY  AND  THE  INSTALLATION  OF  A 
GOVERNMENT IN PHNOM  PENH  WHICH  IS  CONTROLLED  BY  HANOI  WOULD  GRAVELY  
THREATEN  THE  FRAGILE  STRUCTURE  OF  PEACE  ESTABLISHED  IN   THE   PARIS 
.AGREEMENTS  
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I AM CONFIDENT THAT THE CONGRESS AND THE AMERICAN PEOPLE WILL SUPPORT  THIS   
REQUEST FOR EMERGENCY ASSISTANCE FOR THESE  TWO  BELEAGUERED  FRIENDS.  TO  
DO LESS WOULD NOT ONLY CREATE A DANGEROUS  IMBALANCE  IN  THESE  PARTICULAR ".ARENAS 

BUT WOULD ALSO ENDANGER THE ENTIRE STRUCTURE OF PEACE IN THE WORLD  
  

מדובר  פה  גם על מענק וגם על אשראי.  זה משאיר 
  מקום לויכוח אם הכל יהיה מענק או לא.

  
הדיווח  שלי  ישתרע  על שלשה תחומים: (א) ארצות 
הברית  והמלחמה;  (ב)  התגובה היהודית; (ג) פעילות בינלאומית במוסדות האו"ם עד 

  כאן ובעתיד.
  

הברית.  קשה מאד לתאר את יום פרוץ המלחמה בארצות
הגורם  המכריע  היה  הפתעה מוחלטת.  הציבור היה שקוע ברושם, שהפסקת האש מסוגלת 

כך נאמר רשמית; וזה היה עד כדי כך, שהיו שיחות עם קיסינג'ר ועם   - עוד  להמשך  
נציגי  מדינות  המזרח  התיכון  שבוע  לפני  המלחמה, שהן נראות מאד מוזרות כאשר 

באוקטובר היתה: יש זמן,  -4האוירה, למשל, של שיחתי אתו ב  קוראים אותן אחורנית.
אי  אפשר  לפעול פעולה מדינית, לכם יש בחירות.  אף על פי כן, הוא רוצה בנובמבר 
לגלגל  איזה  שהוא  מהלך  של דיאלוג.  הוא רוצה לשאול אותי ואת זייאד האם נוכל 

רעיונות.  כל הענין של מלחמה להמצא  שם  שוב  בנובמבר,  כי אז ירצה להציע מספר 
והוא הסביר זאת בנאומו: לא רק שההערכות שלנו לא  - כמעט  שלא  עלה  ומטעם  פשוט 

עודדו  שום  חשש כזה, אלא גם ההערכות שלו היו כאלה. ובכל זאת, לעומת הודעה מאד 
מסוכנת   ב"בוסטון  גאזעט"  כאילו   אמריקה  דוקא  הזהירה  אותנו,  לכן  הטעות 

 IT WAS A DOUBLEהמודיעינית  היתה  ישראלית,  קיסינג'ר  אמר  במסיבת  עתונאים: 
ERROR OF INTELLIGENT  APPROACH הוא אמר, שגם כל המסמכים שהיו בידו דיברו על  .

פירוש מרגיע של ריכוזים. אמנם העובדות על ריכוזים היו ידועות לנו ולישראל, אבל 
רית של המצב הזה, הפירוש שלהם ושלנו בכל המישורים הפירוש  הצבאי  למשמעות  האפש

ריכוזים בסוריה ותמרונים במצרים, ואין כאן  - המקצועיים  היה, שהיו דברים מעולם 
  גורם חדש החייב לעורר איזו בהלה או אפילו חשש חמור.
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כך  יצא,  שבכל  השיחות שקיים קיסינג'ר אתי ועם 

שאנו לא העלינו, חשש לאופק קרוב של מלחמה.  זאייד  ועם הסורים הוא לא העלה, כמו
  לנו לא היו הערכות כאלה. זאייד וודאי ידע שזה מתרחש.

  
עכשו,  אפשר אחורנית להבין כמה ביטויים ומהלכים 

אינני יודע אם הוא נחוץ השנה.  - שלו.  למשל,  זייאד אמר לוולדהיים: דיון בעצרת 
ה פולמוס.  נמתין? אינני יודע. תקראו וולדהיים  פירש  בחיוב  שזייאד  איננו רוצ

לכמה  שרי  חוץ ותשאלו מה שאמרתי ביוני. הוא בא למועצת הבטחון ביוני ואמר: כלו 
תיתנו לנו סיפוק על ידי הבטחת נסיגה  - מועצת  הבטחון   - כל  הקצין;  או  שאתם  

היה בני ישראלית;  אני אמנם אינני חושב שתעשו זאת; ואם לא תעשו זאת, דעו לכם שנ
  חורין לשחרר את האדמות הכבושות.

  
הבעיה  היא, שהוא אמר את זה כבר ארבע שנים. לכן 

  לא היתה תהודה רבה למה שאמר אז.
  

על  כל  פנים,  ההפתעה  האמריקאית היתה מוחלטת, 
והתמונה  מתחילה  להסתמן כך: ביום הכיפורים בבוקר, כאשר קיבלתי מהארץ את המברק 

הוא  - תקפה תבוא, וקיסינג'ר כבר התחיל לקבל דו"חות על ריכוזים הראשון על כך שהה
הוא  אמר שהוא יתקשר מיד ויפעל אצל המצרים   - יורק  - היה  ביום  הכיפורים  בניו

והסורים, בעיקר  אצל  המצרים ואצל הסובייטים, כי זה העיקר. שעתיים לפני הקרבות 
ם התשובה היא אניגמטית. דוברינין הוא  מטלפן שהוא דיבר עם כולם.  לגבי הסובייטי

אמר: אולי יש איזו מתיחות, אתקשר עם ממשלתי.  הוא נתן רושם שיש דברים בגו, אבל 
  לא אמר שיש דבר בגו.

  
ואילו  המצרי  חיזק את כל חששותיו של קיסינג'ר, 
כי  הוא  לא  התייחס  לעצם העובדה, שישראל סבורה שהמצרים עומדים להתקיף. הנציג 

אמר:  בעצם  התכוונתי  לטלפן  לך שהישראלים עומדים להתקיף אותנו בסוחנה   המצרי
 ALLובזפרנה.   קיסינג'ר  טילפן  מיד אלי ואמר: איני יכול להעלות זאת על הדעת. 
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,GOVERNMENTS DO STRANGE THINGS, YOUR GOVERNMENT DOES  VERY  STRANGE  THINGS BUT  THIS 

 IS  TOO  STRANGE  TO  BELIEVE  בכל זאת, למען השם, תשיג לי הכחשה. צלצלתי  לראש .
הממשלה.  אמרה:  זהו שקר וכזב. אמרתי לו שזה שקר וכזב.  אמר: זה ברור  לי,  אבל  

כזה; זה בהחלט מחזק את חששותיו.   על  כל   CASUS BELLIזה  מדאיג  אם  הם ממציאים 
עד שבעצם השיחות אתו קיבלתי בטלפון פנים, אתם לא יזמתם. הוא אמר עוד מה שאמר, 

  אחר ידיעה, שהקרבות כבר פרצו.
  

התגובה  הראשונה  של  קיסינג'ר היתה: אתם וודאי 
  תיתנו להם על הראש; טוב שאתם כל כך צודקים מבחינת הענין של יוזמה.

  
כמובן,  היתה  ציפיה  לתוצאות  הראשונות. כעבור 

בעיקר אצל ניקסון, שנמצא אז בפלורידה, בצד שעתיים שוב התקשרו אתנו, שהם מטפלים 
הסובייטי  של הדבר, כדי להבטיח את הנזרותם ממעשי הקרבות, כלומר לחזור על המבצע 

  .  אבל התדהמה היתה עמוקה.1967ביוני  -5שג'ונסון עשה ב
  

אגב,  בשיחות  שהוא קיים עם הערבים, הם נתנו לו 
שכנראה יש  - וכך אמר לי  - , אבל התברר רושם  שהסיכוי  להדברות  אתו מעניין אותם

אמון, אבל מצד - יחס  אמביוולנטי  של הערבים לזאת, מצד אחד נוכח מרירות וזעם ואי
שני  מתוך  הרגשה ששום גורם אחר איננו מסוגל להזיז את המצב מן הקפאון, וגם יחס 

ריאליזם, מסוים  אמביוולנטי כלפיו; בעוד שהעתונות כותבת על היהודי, מנהיג האימפ
יש  אחרים הסבורים שדוקא לו, בגלל הישגיו בקשירת מגעים בתחומים אחרים, אולי יש 
איזו  תרופת  קסם  כזאת  גם כאן.  ברור שהתעניינו מאד לאו דוקא במושג של יוזמה 
אמריקאית,  אלא  במושג  של  יוזמה  קיסינג'רית, של מי שהביא לידי דיאלוג בפקין 

עודד  את  ה"אוסט  פוליטיק",  ואת  הפסגות בין מוסקבה ובין ובמלחמת  וייטנאם,  
וושינגטון; מי יודע אולי תימצא תרופה גם כאן. זייאד עודד אותו להאמין, שהסיכוי 
להיות בנובמבר בארצות הברית ולשוחח אתו, איננו נדחה על ידי מצרים. אולי זה היה 

  חלק של ההטעייה.
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יזו הדברות, אני אבל  הואיל  ופעם  נגיע  לידי א
של האמריקאים, כי זה  GOOD OFFICESרוצה  לומר  כיצד  הוא  ראה את המושג הזה של 

פעם  להתעורר מחדש: (א) אין תכנית אמריקאית.  כל מיני תכניות שתוארו - מוכרח  אי
ב"טיימס"  הלונדוני  אין להן כל שחר. לא רק שאין תכנית אמריקאית; באופן עקרוני 

  ושג של תכנית אמריקאית.הוא מתנגד למ
  

,THE RESULT OF THE AMERICAN PLAN IS, THAT THERE SHOULD BE NO AMERICAN  PLAN   
.IT IS A MYSTIC THAT THERE SHOULD BE AN AMERICAN PLAN  
  

צריך  ליצור  הרגשה, מסגרת או אוירה, שמצרים וישראל יחליפו הצעות ורעיונות. כך 
  קטובר.באו -4הוא ראה את הענין ב

  
כיוון   שפרצה   המלחמה   והיה  ברור  שביומיים 

  הראשונים הערבים נחלו יתרון, הוא רצה מיד לחשוף את הנושא של מועצת הבטחון.
  

כל  מיני  אנשים  אמרו  שבפנטגון מתהלכים אנשים 
, השקענו השקעה שאינה משתלמת. THEY DISAPPOINTED USהאומרים:  האנשים  הכזיבו,  

סינג'ר לא אמר אף פעם כדברים הללו, הוא אמר במפורש בנוכחות שלשה פקידים אבל  קי
את הדברים שמסרתי לראש הממשלה. הוא אמר: אולי לא הצלחתם מפני שאנחנו לא הצלחנו 
לספק  לכם בקצב הדרוש בשבוע הראשון מה שהיינו צריכים לספק לכם. זוהי הסיבה לכך 

ות האמריקאית היתה תלויה בכך, שישראל תהיה שלא  הושגו  היעדים המשותפים. המדיני
במצב  שתוכל  לפעול  צבאית  בהצלחה  ולפי רצונה.  ברור לו, לשר החוץ האמריקאי, 
שהתגבורת  האמריקאית  בוששה לבוא והיא שגרמה לכך שזה לא היה אפשרי. כלומר, הוא 

ושגו התוצאות קיבל גם אפשרות משותפת להערכה שהתברר שלהם חלק באחריות לכך, שלא ה
הראשונות  בשבוע  הראשון. זה הביא אותו לידי ההתקוממות הזאת, לידי השבירה הזאת 
של  כל  המחיצות  שעמדו.   מדיניות ארצות הברית היתה כך על ידי כל מיני גורמים 
שהכבידו  על  האספקה  ולמעשה סיכלו אותה. יש לו לשון שונה. כאשר פתחתי והשגריר 

  שהייתי אולי אומר כך: המשיך, אני חושב
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WE RESPECT YOUR OWN PERSONAL EFFORTS HAVE BEEN WHOLE HEARTEDLY INDEFENSIBLE  
  

  אז אולי היה הוא מסיים ואומר:
  

.AND YOU ARE NOW GOING TO SAY "BUT FUTILE", AND YOU ARE RIGHT  
  

  בר על כך.הייתי אומר זאת אולי בצורה עדינה יותר, ועכשו הדיון היה כיצד להתג
  

עכשו  לענין  של  מועצת הבטחון. הוא אמר, שנשיא 
מועצת  הבטחון  לחץ  כאילו היה מדובר על קבוצת כדורגל. מישהו צריך לעשות משהו! 

  האם אתם מכנסים את מועצת הבטחון, או האם אתם רוצים שאנחנו נכנס אותה?
  

אני  רוצה לציין דבר חשוב. עשיתי כאן בדיקה יחד 
ר,  וגם  לפי מה שידוע לי מהמגעים אוכל לומר: לפי שעה אף יוזמה טקטית עם  השגרי

אמריקאית  או  אחרת  לא  תיעשה  מבלי להתייעץ אתנו. הם לא היו מכנסים את מועצת 
הבטחון,  אילו  אמרנו  להם  לא  לכנס אותה. אולם לא ראיתי שום סיבה לומר מצדנו 

ידון  בתוך  המכניזם של האו"ם, היה ברור "לא".  אם  גזירה  היא  שהנושא  הזה  י
שהסובייטים  רצו  אותה  וגם הערבים ושם אפשר היה לקבל החלטה ברוב עצום כי תנאי 
להפסקת האש הוא שעל ישראל לסגת מכל השטחים.  אין שום קושי להשיג זאת, ואין וטו 

א היה מביא כנגד  זה.   איני  אומר  שזה  היה  מביא אותנו לידי הפסקה, אבל זה ל
.  ואם 25בריאות  בינלאומית.   זה  היה  מעורר בעיה של יוריסדיקציה בקשר לסעיף 

בכלל  תהיה  איזו  יוזמה,  מוטב שתהיה יוזמה אמריקאית או של גורם אחר. דובר על 
  הודו או יוגוסלביה שתהיינה קשורות בהצעה מסוימת.

  
 שוב  ביקשתי  אותו  ערב, שהנציג של ארה"ב ימסור
הודעה  מדינית שתכלול שני דברים: (א) העובדה שהמצרים והסורים פתחו באש; ההודעה 
הראשונה  של  הדובר  שלהם,  של מיקלוצקי, היתה שפרצה מלחמה; היה חשוב לקבוע את 
הדבר  הזה  שהמצרים והסורים פתחו באש; (ב) שהפסקת האש מחייבת, שהמצרים והסורים 

תוכם בהסתערות הראשונה.  שני הגורמים הללו הופיעו, יסוגו מן השטחים שהם נכנסו ל
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אמנם  הראשון  בעדינות  רבה, מתוך הסתמכות הפעם על הדינים והחשבונות של משקיפי 
האו"ם,  כי  המצרים  הספיקו  לחסל מהר את משקיפי האו"ם. הם חיסלו אותם תוך חמש 

הם היו מחסלים את הכוח דקות.   אם מדברים על "כוח בינלאומי", הרי תוך חמש דקות 
הבינלאומי והם הוציאו את המשקיפים משטחם.  אני מניח, שבחלק הם חיסלו אותם מהר, 
מפני  שהמשקיפים בכל זאת דיווחו שהמצרים והסורים פתחו באש. המסמך הזה הוא נחלת 
ההיסטוריה  שבשעה זו וזו חצו המצרים את הקו של הפסקת האש וכן גם הסורים, ואילו 

ם דין וחשבון שהפגזנו את הים ושניהלנו קרב ימי בסוחנה או בזפרנה. המצרים אין שו
אגב  בחרו את שני המקומות הללו, כיוון ששם לא היו אנשים שיכלו לומר האם זה היה 
כך  או  לא.   כך  יכול גם מישהו לומר, שמתברר כי סירת דיג מצרית הותקפה באמצע 

  ם שלא?האוקינוס האטלנטי.  מי יכול לומר לה
  

זייאד אמר: נכון שמשקיפי האו"ם לא אמרו שכן היה 
קרב  ימי,  אבל  האם יש מסמך האומר שלא היה קרב ימי? לשמע הדברים הללו פרץ חצי 

  היציע בצחוק.
  

לפי  שעה, זוהי ההגדרה היחידה של מדיניות ארצות 
הברית.  היא  בעד הפסקת האש, ובעד הפסקת האש לפי הקווים הקודמים. מועצת הבטחון 
דיברה  כפי  שדיברה.  בכל  זאת העלו הערבים את הנושא בעצרת.  אבל זה היה מכוון 

טי מבחינת האוירה, בעיקר  לטלויזיה.  יום אחד היו נאומים בעצרת.  זה היה די דרמ
אבל  ללא כל מאמץ.  זה היה כבר בבוקר, כאשר כל הטלויזיות הביאו את זאת. אבל לא 

  היתה לזה תוצאה אחרת.
  

פעמיים  כינסו  את  מועצת  הבטחון,  שוב על מנת 
להתאונן, שבמלחמה הזאת, שהם אינם רוצים להפסיד אותה, הם גם מופצצים, הנה בדמשק 

כעבור יומיים גם זה נפסק. אני חושב שגם התגובה היא, שאם יש  והנה  בפורט  סעיד.
  מלחמה  זה אינו יכול להיות אונילטרלי.  זה גם מתקבל על דעתם של הבריות. היה גם 

רצון לכנס מוסד על מנת לדבר בו ולא - רצון  של  הנשיא  האוסטרלי. הוא הביע אי- אי
 IF YOU GOT NOTHING TO DOהזה: ,לפעול.   הוא  גם  פנה  אליהם בהגיון האוסטרלי 

THEN TALK אם יש הצעה לעשות משהו, נכנס את המועצה, אבל סתם להכנס ולפטפט ולא  .
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  לעשות משהו, זה רק מוריד את המוניטין של המוסד.
  

  שר הפנים י. בורג:
  

  מי יהיה נשיא מועצת הבטחון בחודש הבא?
  

  שר החוץ א. אבן:
  

עכשו קצת בהתנצלות. נציג  אוסטריה.  הם מופיעים 
כל  הנציגים  שלהם, שאני בא במגע אתם, מעמידים פנים שהם חייבים לנו משהו באיזה 

  שהוא תחום.
  

במגעים  עם  ממשלת  ארה"ב  בשבועיים  הללו, היו 
 - כמובן  שני  נושאים:  נושא  אחד שנידון אתמול, הוא נושא האספקה, והנושא השני 

לה  ויורד.  היה רגע מסויים, שהם חשבו כי הזמן בשל הפסקת  האש.  הנושא  הזה  עו
להפסקת  האש.   זה היה בסוף השבוע הראשון של המלחמה, כאשר הסובייטים פנו אליהם 
והציעו  זאת.   כל  היוזמות להפסקת האש היו עד כה רק סובייטיות.  מעולם לא היו 

מקבלת הפסקת אש משני  יוזמות  ישראליות  או  מצריות  או  סוריות  כאלה.   מדינה
נימוקים:  או  מפני  שהמצב  שלה  כל  כך טוב, שהיא חושבת כי רצוי לגבש את המצב 
ולהקפיא  אותו,  או שהמצב הולך ומדרדר וצריך להשיג הפסקת אש על מנת שלא יידרדר 

  עוד.
  
, נבעה הפסקת האש מהנימוק השני, 1967ביוני   -7ב
בשטח היו כאלה, שכולם  INCENTIVESלא שהתמריצים ולא  מפני  שהיתה  החלטה  כזו, א

הצטרפו  לאחדות דעים: ירדן לא רצתה שהמלחמה תימשך, מצרים וודאי לא רצתה שנעבור 
את  התעלה, סוריה הסתפקה במה שכבשנו, ירדן לא רצתה שנעבור את הירדן, לישראל לא 

ביר מדוע עכשו כל היה  לאן  ללכת.   כל  זה בא לידי ביטוי במועצת הבטחון. זה מס
הגורמים  הבינלאומיים  ממתינים.   בסוף השבוע הראשון התמריץ הסובייטי היה, שאם 
תהיה  הפסקת  אש,  היא  תקפיא  את  ההתבססות המצרית ממזרח לתעלה, ובאותם הימים 
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הסורים  לא  גורשו  עדיין  לחלוטין מרמת הגולן.  הגישה הסובייטית היתה מיוחדת. 
היו למעשה נתונים לגמרי להכרעתנו בנידון; כאשר עקב המצב שהיה הראינו האמריקאים 

נכונות  לדון בהפסקת אש, לא ראיתי שאצלם היה רגש מאד אמביוולנטי לכך.  מצד אחד 
זה  טוב,  כי  ניקסון  רצה בכל זאת בהסכם להפסקת אש, הודות לדעת הקהל, מצד שני 

במקום ולאחריותה של ארה"ב ליצירת החזית ראיתי  שהוא  מאד מודע למשמעות של המצב 
הזאת.  הוא  ידע  שאם  אז היו מוכנים אפילו לחלום על זה, פירוש הדבר שהמצב הוא 

אם המצב הוא קשה, האחריות היא לא רק ישראלית, אלא גם  - קשה,  ושוב  התגובה היא 
  אמריקאית, מדוע נתנה אמריקה למצב להחמיר עד כדי כך.

  
  שבת  לפני  שיצאתי  מוושינגטון, כידוע,  באותה  

  טילפן  ואמר שהסובייטים נמלכו בדעתם. אבל הנוסח הוא מעניין: המצרים, כך אמר לו 
  דובר: 

  ן, אינם רוצים הפסקת אש, על כן ברית המועצות לא תוכל להשלים ותצביע נגד 
  לקבל  , כאשר הסובייטים ראו פעם אפשרות-1967כל  הפסקת  אש.   זה  מזכיר לי כי ב

  החלטה  על  נסיגה מכל השטחים לאלתר, איך שהם סיבכו את גולדברג באיזו חתימה, עד 
  שהמצרים  והסורים והאלג'ירים הם שמנעו מבריה"מ לחתום על אותו מסמך.  אני חושב, 
  כי  זהו  ההגיון  היום: מצרים היא הקובעת היום את עמדת בריה"מ לגבי הפסקת האש. 

  והוא  - ו לומר: אנחנו בעד, אבל מצרים נגד, על כן הענין נופל הרוסים  לא  התבייש
  נפל.

  
באוקטובר  כל  המצב  נשתנה והנושא הזה   -16-13ב

ירד,  ומאז  היה ברור להם שגם אנחנו רואים את הזמן במימד אחר, וכל יום הוא יום 
רק דבר של  התקדמות והישג לנו.  היו התקשרויות ומגעים רבים מספור.  הם משמיעים 

אחד:   מה  המצב  בחזית? האפשר עוד לשפר את המצב בחזית והאם אפשר לשפר את המצב 
  בחזית במהירות גדולה?

  
הבעיה  הזאת  של  זמן קיימת כל הזמן. לפעמים הם 

. MOVE, MOVE, MOVEמגיעים  לידי  התרגשות  בענין זה. מזכיר המדינה בעצמו אומר: 
דד את הנבחרת להתקדם, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה כאילו  הוא באיזה שהוא דבר מעו

  וצריך ליצור איזה מצב בשטח, שרק הוא יאפשר את הפסקת האש ולא רק יאפשר הדברות.
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הזריקה  העצומה  הזאת  של  עזרה  כלכלית  והצעת 
ניקסון  לקונגרס  אומרת הרבה. איני זוכר אגרת כזאת לקונגרס על הצעת עזרה בסכום 

יליארד  דולר, זה כמעט החצי מכל מה שאמריקה ביקשה בשעתה כסיוע חירום מ  2.2של  
לכל העולם כולו.  מדובר על סכום כזה, בחלקו הגדול כמענק, והסברה מדינית מאחורי 

  הבקשה הזאת לעשות את הכל.
  

הבעיה  של זמן מתעוררת בכל מגע עם ממשלת ארה"ב, 
ריכוזית ביותר, כדי שליחת זיקוקין  למעשה  במגע עם איש אחד, כל המערך הזה בצורה

של  השפעה ודרבון לאורך כל הממשל.  אין הזמן בלתי מוגבל. ומדוע? מאותן הסיבות: 
(א)  ברית  המועצות;  (ב)  רצונו  של  הנשיא;  (ג) דאגה ל"דטנט". בריה"מ לוחצת 

תיים. ומנסה  להשיג  את  הסכמת  הערבים, אבל ביסודו של דבר היא רוצה שהמלחמה תס
הנשיא ביסודו של דבר רוצה להודיע שהוא סיים מלחמה בעזרת בריה"מ, ובזה יש תעודת 

סימן שאלה גדול יותר  - כבוד  לכל  המדיניות  של  ה"דטנט".   ה"דטנט" המסכן הזה 
  ויותר מרחף עליו.

  
בארצות  הברית המיסטיקה של ה"דטנט" נתכרסמה קצת 

אגב, לא רק חופש  - הענין הזה של חופש יציאה על  ידי  ההסתערות  של  ג'קסון  על 
יציאה  ליהודים,  אלא  חופש  יציאה  בכלל  מברית  המועצות.  זוהי הנקודה שמנעה 
בהלסינקי  הסכם  בועידת  הבטחון  האירופי, וברית המועצות רצתה לקיים הרמטית את 

לפניה לגמרי,  החברה  הסגורה בפני אחרים, אבל היא רוצה שמערב אירופה תהיה פתוחה
הן במסחר והן בתנועה אנושית כפי שהיא תקבע. אבל ההשפעה של תפקיד בריה"מ במלחמה 
בברית  המועצות  היא  הרסנית.  מנהיגי הפועלים, ג'ורג' מיני ואחרים, מדברים על 

THE SO CALLED  D'ETANT דהיינו ה"דטנט" במרכאות כפולות.  קבוצה מסוימת בהנהגת ,
כוכבה  עולה  מדי  יום ביומו, אומרת שה"דטנט" הוא משאת נפש ולא  ג'קסון,  שאגב 

מציאות.   הופעה  מרשימה  שלו בנושא זה, שלא בהקשר למזרח התיכון, אמרה: מה הוא 
ה"דטנט",  אם  מדען סובייטי אינו יכול להפגש עם מדען צרפתי או אמריקאי, אם בני 

למערב, ואם זה אינו חופשי וזה אינו נוער  מבריה"מ  אינם  יכולים  יכולים לנסוע 
חופשי,  איפה  ה"דטנט"?   אבל  גם כאן, כאשר מתברר שישנה מלחמה, ובריה"מ מחמשת 
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בצורה  מסחררת  כזו  את  אחד הצדדים ומחייבת את ארה"ב להתעורר למעשים שלא רצתה 
ב לאשר ביסודה  לנקוט אותם, הרי כל הנושא הזה מתחיל להיות מפוקפק.  ובסנט, החיי

את הסכמי מוסקבה בנוגע לפיסקה הראשונה של ה"דטנט" (אף חוק לא אושר עדיין), אין 
שום מצב רוח לאשר חוקים שהם מסתמכים על בריה"מ "שוחרת השלום והקירבה". זה מביא 

  אפילו אנשים שאינם קרובים לנו לרצות לסיים את המלחמה.
  

. מיליארד דולר 2.2מנספילד  תמך  בהצעה  זו  על 
יורק. אגב, הוא שחקן עצום. קיסינג'ר עשה מסיבה לכל - קיסינג'ר  עשה  מסיבה  בניו

שרי החוץ ב"מטרופולין מוזיאום" ושם ריכז את כל אנשי האמנות. כולם אמרו שהאוירה 
הזכירה  את  הקונגרס של וינה בשעתו; ריכז שם אנשי אמנות ותרבות. קשה היה להניח 

מנספילד אמר שהוא תומך בהצעת הנשיא. הוא יציע אם גם שרוג'רס היה עושה דבר כזה. 
 IT IS ALSO THE SENSE OF THE SENATE THAT OURלא  להצבעה,  אבל  לפחות כהכרזה: 

MANPOWER WILL NOT BE REQUIRED.זה אצלו העיקר  .  
  

אני  חושב, כי הנשיא רוצה לא רק להצליח בהצעתו, 
ולא לקבל איזו דוקטרינה כאילו אפשר לחכות אלא  להצליח  בענין  זה  בקצב  נמרץ  

 IT MUST BE A MATTER OF - שבועות  וחודשים.  גם  בהודעה של ניקסון מדובר על כך 
DAYS NOT OF WEEKS AND MONTHS.  

  
הממשל עוקב אחרי הציבור על  - אשר  לדעת  הציבור 

ייגים שאמרתי מנת  לדעת  מה הם גבולות היכולת של הממשל לעזור. כי נוסף על כל הס
. ההנחה היא, כי ככל ENERGY CRISISבקשר לבריה"מ, יש גם ענין של הנפט, הענין של 

  שהמלחמה   תהיה   ממושכת,   יקרה   מה  שמתגשם  בינתיים,  תהיה  הסלמה  בתגובה 
אמריקאית  של הערבים.  הערבים אצלם פירושו ערב הסעודית. לא חשוב אצלם אם - האנטי

יה  אוהדות אותם או לא, אלא מהי עמדת ערב הסעודית. קיסינג'ר עשה עיראק  או  סור
ארוחת  ערב  לשרי  החוץ  הערביים.  חמשה מהם בכלל לא באו, אבל המרכזיים מבחינת 
ארה"ב, לרבות שר החוץ הסעודי, כן באו.  והרצון הוא לקיים את היחסים עם סעודיה. 

. הרי השנה -10%קיצוץ אספקת הנפט ב האמריקאים  לא  התרשמו   הרבה מהענין הזה של
אין  -4%מ 10%מכלל האנרגיה שלה;  -4%אמריקה תלויה באנרגיה של הנפט הערבי אולי ב
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  זו כמות גדולה. ישלימו את החסר על ידי אספקה מאיראן.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  הסעודים הודיעו שימנעו בכלל אספקת נפט לארה"ב.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

עודיה  תמנע בכלל אספקת נפט לארה"ב, אי גם  אם ס
אפשר  יהיה  לומר  שזה  יהרוס  את  ארה"ב.   אבל זהו גורם המשתק את אירופה, כי 
הפגיעות באירופה היא הרבה יותר גדולה מאשר כל הפגיעות בארה"ב.  גם שם זה כנראה 

כאשר היא  ,-85%יום, שבריטניה תהיה עצמאית ב- חולף.  היתה הודעה של סיר אלק דגלס
תנצל  את  חלקה בים הצפוני. שם הופכת נורבגיה למעצמה גדולה של נפט. אומרים שהם 

. הם יודעים איך ללחוץ BLUE ARABSמתמקחים  כמו הערבים, באופ"ק קוראים לנורבגים 
ולפצות  את  עצמם  על הכשלון של נסיונם להצטרף לשוק המשותף. הם אומרים שאין זה 

  המשותף או לא, יש להם הנכס הזה של הנפט.חשוב אם יהיו בשוק 
  

הוא  שואל:  איך  אתם  בציבור? איך תהיו פעילים 
.  לעת עתה, WE WILL GO AS FAR AS THE PUBLIC OPINION ALLOWS  US  TO  GOבטלויזיה?  

  אינה מאכזבת. PUBLIC OPINION- ה
  

בקשר  להצעת ניקסון לקונגרס, אמר לי דיניץ כאשר 
 THE SENSE OFחברים של הסנט הם בעד ההצעה.  80ועכשו כבר  -70התעופה, שיצאתי  לשדה 

THE HOUSE, THE SENSE OF THE  SCENERY .אין זה קובע שום חוק  .THE SENSE OF THE 
SCENERY  IS  שצריך לחזק את ישראל.  יש הגדרה של תוקפנות ערבית. אלה הרוצים לעזור

ט ואנשי הפנטגון רוצים להניף עדות של תמיכה לנו בסנט הם מרובים. כמובן אנשי הנפ
אחרת.  עלינו להבין, שהתמיכה של הממשל היא כנה ורצינית. אבל ישנם גורמים 
בארה"ב, שהתמיכה הזאת אינה נראית להם.  אולי זה אינו בא לידי ביטוי עכשו. אולי 

נם רבים זה  בא  לידי  ביטוי בקשיים שהיו בביצוע של הרכש, אבל אין שום ספק, שיש
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הסבורים שאמריקה מפריזה בתמיכתה בישראל. ולכן שוב זה מצטרף לנטיתו של קיסינג'ר 
לפעול  בעד סיום מהיר של המלחמה ועד אז להוכיח שהעזרה הזאת אין פירושה מעורבות 

  והסלמה.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  האם הגורמים האלה הם גורמים צבאיים?
  

  שר החוץ א. אבן:
  

"  של  הנפט. אמרתי קודם שהנפט הערבי יש  ה"לובי
בשביל חברת ה"סטנדרט אויל  100%מאספקת הנפט כולה לארה"ב, אבל זה  4%מהווה  רק  

ג'רסי". בלי הנפט - בשביל חברת "סטנדרט אויל אוף ניו  80%אוף  קליפורניה"  וזה  
י הכולל הערבי  זה  יהיה חורבן בשביל מספר חברות. יש פה הבדל בין האינטרס הלאומ

ובין האינטרס המיוחד של מספר חברות. אלה לא יצאו עדיין במלוא התנופה נגדנו, כי 
יש גם דעת קהל של יהודים ושל גורמי נפט אחרים בארה"ב, המגבילה אותן.  יש כאלה, 
שהם נזהרו בניסוחיהם, אבל אין ספק שהם פעילים. הפנטגון זהו פועל יוצא של הנפט. 

האסטרטגי של ארה"ב הולך לאיבוד, ויש אנשים סתם, אנטישמים  הם  סבורים  שהאינטרס
או  אנשים  המתנגדים לקיסינג'ר, או אנשים שלא נוח להם לתמוך במה שניקסון מציע. 
יש  מתחת  לשטח גורמים המערערים על הנשיא. יש גם גורמים כנסיתיים, שאינם כל כך 

ונדמה להם שענין יום  COUNCIL OF CHURCHES- בעדנו, אם כי אנשינו נפגשו עם אנשי ה
  הכיפורים גרם לשינוי בגישתם. נדמה לי כי בהסברה התקדמנו.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  .THE WAR OF RHAMADANיש הקוראים לזה 
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  שר החוץ א. אבן:
  

יש  שני נימוקים ערביים שעשו רושם ואולי יש להם 
היה להם מוצא אלא במלחמה, עדיין  סיכוי להשפיע. הנימוק הראשון שלהם הוא, כי לא 

הם  המתינו  שש שנים. אמנם היתה בכל זאת העובדה, שבאוקטובר היה סיכוי להדברות. 
זהו דבר בעל חשיבות בשבילנו מבחינה הסברתית, לא כל שכן שקיסינג'ר עצמו אמר זאת 

 I  TALKED  TO  ALL  OF  THEM  ABOUT  THE  DIALOGUE,  THEבמסיבת   עתונאים:  
NEGOTIATIONS IN  NOVEMBER  היתה ברירה, הם קיבלו את הפסקת האש שש שנים, יחכו עוד  .

חודש.  הנימוק  השני של הערבים היה, שהמלחמה היא רק על שטחים ולא על קיום 
ישראל. יש להתרכז על עקירת הדבר הזה. איני צריך להגיד פה את הנימוקים שלנו נגד 

ם אילו כל אלפי הטנקים שהיו מגיעים לסיני והיו זה.   אם  כי  זה  משונה כשחושבי
נפגעים  באיזה קו דמיוני במדבר, היו לוחצים על הבלמים ואומרים: הנה ישנו הגבול 
הבינלאומי  הקודם.  זה  היה  אבסורד. זו היתה הסיסמה, שזייאד מפיץ אותה מהימים 

ה שספיר אמר זוהי הראשונים,  עד  היום, בכל פעם שהוא מופיע ברבים.  אני חושב שמ
הנקודה  שזהו  מאבק על קיום ישראל.  לא רק היהודים חשים זאת, אלא גם המאסיביות 
של  ריכוז  המשוריין  המצרי  והסורי מוכיחה שהתכוונו להכרעה יסודית ולא לפתרון 
סכסוך על שטחים.  יש מומנטום המראה שאילו זה הצליח בידי הסורים, לא היו בודקים 

הקודם.  הסורים  אפילו  אינם  אומרים שזהו מאבק רק על רמת הגולן.   איפה  הגבול
המצרים  רוצים  לומר שהם ייאבקו עד שיגיעו אל הגבול הקודם.  אבל מוסיפים מיניה 

 THE LEGITIMATE RIGHTS OF THEוביה:  האם  לא  אמרנו  שיש  גם  בעיות  אחרות,  
PALESTINIANS?  

  
  שר התיירות מ. קול:

  
  בשעתו היטלר עם הסודטים.כמו 

  
  שר החוץ א. אבן:
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לגבי  המצב  ההסברתי  עשינו מחקר. במספר מדינות 
הלכנו  למוסדות  המוסמכים ביותר, מוסדות שלא נכשלו, למכון גלופ באנגליה, למכון 

  באחת הבחירות. -2%גול שהגיע ל- הריס בצרפת, אותו מוסד שחזה אגב את מפלתו של דה
  

 TO WHOM IS YOUR  SYMPATHYה:  השאלה  היא  פשוט
GIVEN לערבים, השאר אינם רוצים  5%של הקולות לישראל,  47%?  והנה באנגליה ניתנו

לערבים.  -6%לישראל ו 51%להתבטא.   בגרמניה  דעת  הקהל  היא עוד יותר לטובתנו: 
ם בצרפת  ואיטליה  יש  צורך לנתח את זה, כי שם יש ציבור קומוניסטי גדול.  אבל ג

לערבים.  אבל כאשר עשינו את המחקר וביקשנו את המוסד  -16%הם לישראל ו 47%בצרפת 
לעשות  את  המחקר  לפי המפלגות, לאמור להוציא את הקומוניסטים מתוך הרשימה, יצא 

לטובת הערבים ואצל הרפורמיסטים  3%הם לטובת ישראל מול  60%שאצל  הסוציאליסטים  
 5%הם לישראל מול  56%ים,  במפלגת  הרוב של פומפידו לערב  2%לישראל  מול    70%

לערבים;  לאמור, הקרע בין המדיניות לבין דעת הקהל הוא כמעט מוחלט. אין, כנראה, 
שום  חובה להטות אוזן לדעת הקהל.  אני חושב, שגם באנגליה יש דבר כזה. יש פה פי 

הערבים. באיטליה יש גם עשרה  לטובתנו, אבל המדיניות הבריטית היא פי עשרה לטובת 
בעד הערבים.  -18%הם בעד ישראל ו 46%כן  ציבור  קומוניסטי  גדול, ואף על פי כן 

הם הרבה פחות מכלל הציבור הקומוניסטי, לאמור שגם בציבור הקומוניסטי לא  18%אבל 
כולם  רוצים  להביע  אהדה  לערבים.   אמר לי הדס בפריז, שמספר קומוניסטים שלחו 

פרנק, באומרם:  3,000במחתרת  מעטפות עם כמה אלפי פרנקים חדשים, למשל עם  אלינו 
אני  חבר  המפלגה  הקומוניסטית, על כן איני יכול להזדהות אתכם בפומבי, אבל אני 

  רוצה שאתם תצליחו והנה התרומה הצנועה שלי.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

ן סוברי  אומר, שגם אצל הקומוניסטים היחס הוא בי
  לטובת ישראל. 50%שלשים אחוז ומשהו לטובת הערבים מול 
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  שר החוץ א. אבן:
  

באמריקה,  לדעתי,  הגאלופ  הראשון  לא  שיקף את 
לטובת  6%לטובת ישראל מול  47%האמת.  עשו  משאל  ביום הראשון של המלחמה, ויצאו 

התבהרו, היה  הערבים.  אבל  לו הריס היה עושה בדיקה עכשו, לאחר שבכל זאת הדברים
יחס  אחר.  אין ספק, שבאמצעי התקשורת אנחנו מופיעים יותר מהם.  ההנחה היא, שאז 
היינו  מגיעים  למשהו מכובד יותר.  בצרפת העתון "ל'אקספרס" עשה משאל על השאלה: 

.  בעיקר זה כמובן הציבור 35%נגד  51%האם  עמדת  הממשלה נראית לכם או לא?  יצא 
ותר.   אבל מה מתברר?  מתברר שהאחוז של אלה שאינם רוצים להתבטא האינטלקטואלי  י

.  זוהי עובדה מרכזית באירופה בכלל.  גם באמריקה קיימת הנטיה של 40%בכלל  הוא  
NON  INVOLVEMENT אין  רוצים  להיות  מעורבים.  באירופה עומדת הפסיכוזה הזאת  ,

אם ברית המועצות נתונה באיזו שהיא ביסודו  של  המשבר  בין  אמריקה  לאירופה,  ש
מחלוקת  עם  ארה"ב,  הרי  עד שארה"ב תטפל בכך, אנחנו משקיפים בינוקולריים כאלה 
ואיננו  רוצים  להזדהות  עם  אמריקה.  זה היה גם בענין וייטנאם ועכשו גם בענין 

  המזרח התיכון בכלל.
  

כאשר  קיסינג'ר  תיכנן איזו פעולה באירופה, רצה 
לאיזו שליחות אמריקאית באירופה, הרצון האמריקאי היה להוציא את אירופה מן  להגיע

המצב המרגיז והמקומם את דעת הקהל בארה"ב.  אפשר לומר על אירופה "וישמן ויבעט", 
הם  אינם  מקבלים על עצמם שום עול, שום סיכון ושום אחריות, גם לא בתחום הבטחון 

רוצים לוותר על כל העתודות בנאט"ו, אפילו לא בים התיכון, הם מתפרקים מכל הנשק, 
בתחום הפיתוח הבינלאומי. זה מונח עדיין על אמריקה. יש קצת התעוררות של יפן ושל 
גרמניה, באסיה  ובאפריקה, אבל יש איזה מין קשר בלי אחריות.  זהו הדבר הלא נעים 

  הקהל בארה"ב.עכשו באירופה. הם אינם נותנים את לבם על השפעת המצב הזה על דעת 
  

סיכמתי  את  המדיניות  של  ארה"ב.   אני  חושב, 
שמבצעית  אין  צורך  לעשות  יותר. לי ברור, שכעבור מספר ימים, בסוף השבוע, נדע 
משהו על המפגש, עליו דיברה אתמול ראש הממשלה. פעם נשוב לוושינגטון ונעמוד בפני 

סובייטית. פעמיים נאמר לנו, - קאיתהצעה  אמריקאית או סובייטית או בפני הצעה אמרי
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שארה"ב  לא  תתחייב  לשום  דבר  מבלי  שתתייעץ  בישראל.  זה  נאמר  לנו  בשבוע 
הראשון, כאשר דובר  על  אפשרות  של  כינוס מועצת הבטחון וזה נאמר לשגריר בימים 

דברי האחרונים,  כאשר  דובר  על  מגעים  בין  ארה"ב ובין בריה"מ.  הם ישמעו את 
בריה"מ,  את  הצעותיהם, יבדקו את הדברים, אבל יאמרו לסובייטים שלא יסכימו לשום 

  דבר, מבלי להתייעץ עם ישראל.  יש שלב של התקדמות. הם מוכנים לפרסם את זאת.
  

מקלוצקי  רצה לצנן קצת את הציפיה לפעולה קרובה. 
בעתיד הקרוב ביותר.  הוא אמר: נסיעתו של מזכיר המדינה אינה מבשרת את סוף המלחמה

  בין השאר, נתייעץ עם ישראל לפני שנסכם את עמדתנו.
  

אוסיף  רק הערות אחדות על הזירה היהודית. החשמל 
לא  1967.  כי בשנת -1967של החרדה בשבוע הראשון היה ללא תקדים, אפילו בהשוואה ל

  היו רגעים רבים של דאגה הנוגעת לגורל המלחמה.
  

  שר הפנים י. בורג:
  

ז  זה  היה  לפני  המלחמה,  עכשו  אנחנו  בתוך א
  המלחמה.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
המלחמה  אז  שברה כאילו את כל הפצע והביאה לידי 
רווחה.   והשאלה היא: להמציא להמוני בית ישראל צינור להבעת הדברים הללו. מה הם 

או"ם או מחוץ עושים?   הם  מתקהלים.  יש  איזו נטיה להתקהל, אם זה מחוץ לבנין ה
לבנין  הנציגות  שלנו,  אפילו  מחוץ  למלון  שהייתי שם, לעמוד ולהתקהל.  וכאשר 
עודדנו  הפגנות  המוניות,  זה נתן סיפוק עצום להתפרצות כזאת. מאמר אחד דיבר על 

אלף בהפגנה כזאת.  ההרגשה היא כמעט אקסטזית, קודם כל השתתפות  80-70השתתפות של 
אתה רואה בשורה הראשונה את ביל רוזנוולד, את סטן הויזמן ואחרי  של  כל הגורמים;

כן  את  "עמך",  שבא  מכל  האיזור.  קבוצת  חסידים  אמרה,  שהם דוקא אנשי הרבי 



 43סודי ביותר                                      21.10.73 - יח/שלד 
 

מלובביץ',  שהם  קיבלו היתר או נתנו לעצמם היתר לבוא ולהתפלל לשלום ישראל, והם 
  מתפללים.

  
  שר התיירות מ. קול:

  
  אטמר.אנשי הרבי מס

  
  שר החוץ א. אבן:

  
 - הכל  הופך  למעין  מעמד פולחני. אחרי כל משפט 

תשואות,  כאילו איזה שהוא רצון להזדהות.  ויש קצת   - הפגנות  ואחרי  כל  שאלה  
טענה,  שהפעולה שלנו, אם היא תהיה מרוכזת במיוחד בתחום הכספי, זה לא יביא אותם 

יכול לעשות משהו. אותם המעמדים שבאו  לידי  לידי  ביטוי.   אולי  מפעל ה"בונדס"
התנדבות  אצל  המשפחות  שספיר "התלבש" עליהן וכן גם החבורה המסורתית של המגבית 
היהודית  המאוחדת  ושל ה"בונדס".  יש איזה רצון גם לאחרים להתבטא.  יש קודם כל 

ולנו לומר להם רופאים ולא יכ 700התנדבות.  מאות ואלפים באו לקונסוליות.  נרשמו 
שהם  נחוצים,  פרט  לכמה בעלי מקצוע.  נוער בא ושואל: מה לעשות ואיך לעזור? יש 
כאלה  שאינם  באים  לקונסוליות  והם  עולים  על המטוס, הם באים, אולי ינצלו את 
נכונותם.   ראיתי  במטוס  שנסעתי  כמה  בחורים ובחורות שאמרו: שלשום היו בכתות 

מועקה  רבצה עליהם, הם אינם יודעים בדיוק אם יוכלו לעשות משהו   באוניברסיטאות,
או  לא  יוכלו לעשות, איך שהוא הם צברו כסף לקנית כרטיס, לא הלוך ושוב, אלא רק 

  הלוך, יגיעו הנה, יראו, אנחנו נראה. זה המצב, והוא מקיף את כולם.
  

  הבעיה  של בריה"מ מתעוררת בשיחה עם ארה"ב. לפני
  ם  נתנו  לי איזה מסמך הערכה על כך מה יכול להביא את בריה"מ לידי יותרצאתי  מש

  מעורבות.  המחשבה אצלם כאילו ארה"ב אדישה. לכן היא אינה צריכה להיות אדישה. או
  דברים  כמו  "כיבוש  דמשק", מה שהסובייטים מגדירים כהפלת משטר או פגיעה במשטר.

  ג הרומני דיבר אתי פעמיים. לא ידעתי בפעם"משטר"  זה  אצלם  ענין של בירה. הנצי
השניה  מה  הוא  רוצה ממני פרט להכחיש את כל הדברים על ניתוק היחסים אתנו. הוא 
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" WE BELIEVE THATאמר:  האם  אתם  מאיימים  על דמשק?  האם תהיו בדמשק?  אמרתי: 
SOVIET INVOLVEMENT WILL  BE  GREATLY  INFLUENCED.  THE  SPIRIT  OF  D'ETANT WOULD NOT 

PROHIBIT SOVIET INTERFERENCE IN THE EVENT OF THE  ISRAELI  FORCES OVERRUN DAMASCUS OF 
CAIRO....... THAT THE SOVIET FEEL THE  PRESENT  REGIMES  

COULD  BE   OVERRUN......   OTHER   EVENTUALITIES.....   AIR   STRIKES   ON   
.POPULAR..... DAMASCUS  
  

כלומר,  יש  מלאכה  של  ניתוח,  אבל  הנושא  הזה  ער  וחי  בתודעה של המתכננים 
  האמריקאיים.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
בשעה  ארבע  או  חמש  לפנות  בוקר,  הייתי בשדה 

 250התעופה  בוינה.  נודע לי כי בינתיים ממשיך ארמון שינאו לפעול. כל יום באים 
שקרייסקי  מצטער  על  כל  מה  שקרה.  יש  התעוררות אצל אנשים  עולים.   אומרים 

  באוסטריה, יש רגש של חרטה.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  כי דם יהודי נשפך.
  

שאלה  ראשונה  שלי: האם קיסינג'ר, בשיחותיו אתך 
בימים  האחרונים, לא נתן ביטוי להרגשה, שאולי הסובייטים רימו אותו ואת ניקסון? 

הציוד העצום הזה, שנשלח עכשו באוירונים ובאניות, לא התארגן פתאם.  אם  שהרי  כל
האניות  הללו  הגיעו עכשו למדינות ערב, סימן שיצאו עוד לפני התחלת המלחמה. האם 
אין  זה  מעורר  את הבעיה, שאי אפשר להאמין לרוסים גם בענינים גלובליים אחרים? 

מרומים בכל הענינים האלה, לא רק בענין של האם  אין  האמריקאים  רואים  את עצמם 
  פריצת המלחמה, אלא בכל מה שמתהווה מאז פריצת המלחמה?
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שאלה שניה: האם ניתנה אזהרה אמריקאית ברורה מצד 
ניקסון לברז'נייב לגבי התערבות ישירה מצד ארה"ב?  האם הדברים האלה נמסרו בצורה 

  ברורים מאד? ברורה, כמו שג'ונסון אמר בשעתו לרוסים דברים
  

שאלה  שלישית:   מה שקרה באירופה, זהו דבר חמור 
מאד.   למעשה,  אירופה  התכחשה לנו לגמרי.  מה ששמענו אתמול על אירופה, פירושו 
בגידה  כלל  אירופית.   אי אפשר היה להעלות על הדעת, שעד כדי כך יגיעו הדברים. 

סור בנפט למרות כל מה שהיא עשתה. אירופה חוששת לאספקת הנפט.  אבל היא סובלת ממח
נראה שהערבים מפסיקים את משלוחי הנפט למדינות שונות, למרות בגידתן בישראל ובעם 
היהודי, למרות שהן מוכנות להפקיר אותנו ולמרות הקואליציה של אירופה המערבית עם 

לה. הקומוניסטים  והערבים.   איני רואה, איפוא, איזו תשועת נפט תבוא למדינות הא
ההתפתחות הזאת היא אחת ההתפתחויות החמורות ביותר.  איני מתפעל מאפריקה השחורה. 
שם  יכול  הכל  לקרות. אבל איך זה לא קמה דעת קהל אירופית נגד הנטיה להפקיר את 
ישראל  בצורה כזאת? אין מרגישים בשום התארגנות כזאת באירופה. הקומוניסטים יכלו 

  ש את אירופה כולה. זוהי אירופה הבוגדת בנו בשל הנפט.טנקים לכבו 400בפלישה עם 
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  זוהי שאלה?
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  איך שר החוץ מסביר את הדבר הזה?
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

יש  בעצם  מגעים  בין  הממשל  האמריקאי והרוסים 
סינג'ר למוסקבה. מפת העולם מהיום  הראשון  של  המלחמה.  עכשו  באה נסיעתו של קי

כולו  נתונה  לשיחה.   האם  יכול שר החוץ לומר, האם בשיחה עם קיסינג'ר היה רמז 
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לכך,  שבעצם במוסקבה אינם מדברים על הפסקת האש בלבד, אלא מחפשים גם נוסחה למשא 
  ומתן ולהסדר מיד לאחר זה?

  
שאלה  שניה: האם יש לו הרושם, שבעצם כתוצאה ממה 

ישנה נכונות או נוצרה נכונות אצל האמריקאים, גדולה יותר ממה שהיתה בעבר,  שקרה 
  לשתף את הרוסים בחיפוש דרכים לסידור המצב ולקבלת אחריות או לא?

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
האם   מתקבל   על  הדעת,  שברז'נייב  יזמין  את 

לא היתה קודם שיחה על קיסינג'ר למוסקבה ושלא תהיה להם שום הצעה בקשר למצב? האם 
כך?   האם יש לנו ידיעה על השדר ששלח ניקסון לברז'נייב? אין זה מתקבל על הדעת, 

  שמזמינים משלחת מדינית כזאת ואין חושבים על מה לדבר.
  

ועוד  שאלה:  לפני צאתו של שר החוץ מהארץ, היתה 
ארה"ב על נושא  לנו  שיחה  על המדיניות שלנו באפריקה. האם שוחח שר החוץ עם אנשי

  זה ומה היא יכולה לעזור לנו בענין זה?
  

ושאלה  שלישית:  האם  לא כדאי לעשות כפי שעשינו 
במלחמת ששת הימים, ששר החוץ נסע בשליחות לארצות אירופה, כדי להסביר  להן גם את 
הסכנות  של  השתלטות  הקומוניסטים  ובריה"מ  על  המזרח התיכון? אם הקומוניסטים 

ים  כל  כך  הרבה כוחות כדי לעזור לערבים, הרי מה יהיה מצבה של אירופה אם משקיע
השליטה על הנפט תהיה בידי בריה"מ ולא בידי הערבים? האם יהיה אז מצבה של אירופה 

  טוב יותר?
  

  שר הסעד מ. חזני:
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סיפר  שר  החוץ, שבאים לארץ מתנדבים מבני הנוער 
.  הם באים על דעת עצמם ובכוח עצמם. האם יש בחו"ל.   ידוע  שהם באים ועוד יבואו

, שבאו הרבה בני נוער 1967כלים לקלוט אותם? צריך לדאוג לכך, שלא יחזור המצב של 
מחו"ל  ולא  קלטו  אותם. באו אז מתנדבים והסתובבו ברחובות ללא אוכל וללא שינה. 

  אולי אלמוגי צריך היה לטפל בכך.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

גי  מסר זאת לשר שרף, השר שרף מסר זאת השר  אלמו
ליגאל  אלון.   שר  הקליטה צריך, יחד עם אנשי הסוכנות, לדאוג לכך שאם באים בני 
נוער  שיטפלו  בהם  וישלחו  אותם  לאילו שהן עבודות.  אמנם לא ישלחו אותם מעבר 

  לתעלה, אבל יעשו איזה דבר.
  

ה אני לפני  שאני  מבקשת  מהשר  אבן  לענות, רוצ
להגיד  משהו.   אני מציעה, שלא אנחנו נדבר בשם קיסינג'ר. עד עכשו אני משבחת את 
הממשלה,  שמאז  הקרבות  נשאר  בחדר  הזה  כל  מה  שנאמר פה.  איני בטוחה שדוקא 
קיסינג'ר  רוצה  שנשבח אותו ונגיד מה שהוא הבטיח.  מה שהוא אומר, זה בסדר, ומה 

דר. אבל נשמעו פה מפי שר החוץ דברים חשובים על קיסינג'ר זה בס - שניקסון  אומר  
  ואני מבקשת מהחברים לא למסור זאת הלאה.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
טוב וד"ר ורהפטיג: - אשר  לשאלותיהם של  השרים שם

המצב  איננו  כך  שאנחנו  עומדים עכשו בפני ערפול שאמריקה יוצרת.  כדי לדעת מה 
לקרוא  מה שהם אומרים בפרהסיה ומה שהמצרים אומרים בכל מציעים  הסובייטים,  די  

 23מיני  מעמדים,  מה  תהיה  הפסקת  האש  הסובייטית והמצרית. זייאד הופיע בפני 
מדינות  הגוש המערבי באו"ם ואני הופעתי אחריו.  כמה מהם אמרו מה שהוא אומר בשם 

מצרית תבוא לידי ביטוי. - מצרים ובשם ברית המועצות.  אין ספק, שהתפיסה הסובייטית
עמדת  קיסיגין היא, שאין הפסקת אש ללא תוספת, והתוספת לפי דעת הסובייטים צריכה 
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כאשר  - , או 1967ביוני  -4להיות: או הפסקת אש בתנאי של נסיגת ישראל לקווים של ה
זאייד  ומאליק  רצו  לעשות  רושם  מתון,  הם אמרו לאנשי אירופה: תהיה הפסקת אש 

  ביוני. -4טחה או התחיבות של ישראל לסגת אל הקווים של הוהב
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  ומשום כך הזמין את קיסינג'ר?
  

  שר החוץ א. אבן:
  

אני בטוח שאין להם הצעות בצורה אחרת. איני יודע 
מה יעשו כאשר הוא יאמר "לא" ויתחילו להתמקח.  אבל אני מניח כי כאשר קיסיגין בא 

צריך להעמיד בפני האנשים במוסקבה את הדרגים הללו.  גם זה לא היה   ממצרים,  היה
פשוט,  כי  במצרים ישנה הרגשה שטוב כי תהיה מלחמה מתמדת, לא לקבל הפסקת אש, או 

פקטו,   אבל לא לתת לישראל לנוח, לקיים את ישראל - לקבל  אותה  ככורח,  כצרה  דה
דור.  אפילו כדי להביא את ישראל לידי במלוא  הגיוס לנצח, כפי שאומרים כל חכמי ה

  כך, יש צורך בהפצרה סובייטית.
  

המועצות מוכרחה להיות - אבל  נקודת המוצא של ברית
ביוני  -4מה  שאנחנו  שומעים  מכל  הגורמים:  הפסקת  אש  ונסיגה  לקווים  של  ה
לנסיגה  בניואנסים,  אם  נסיגה  מיד  היא  תנאי להפסקת אש או שמא תספיק התחיבות

להפסקת  אש,  ולאחר  מכן  תבוא  הנסיגה  וועידת  השלום.  על כן, אין לדעתי שום 
מסתורין  לגבי  העמדה  הסובייטית.   כך הם אומרים לאנשי ארה"ב ולבריטים ולאנשי 

  אירופה, לאנשי אמריקה הלטינית ולכל באי מועד.
  

  העמדה  האמריקאית  היא,  שהם מתנגדים לכך. כאשר 
  : דובר

  ינוס  מועצת  הבטחון  בימים  הראשונים  של המלחמה, אפשר היה להניח, 
   -4שהאמריקאים  היו  מטילים  וטו  על  שני דברים: על תביעה לחזרת ישראל לקווי ה

  ביוני ועל הצעה, שעלתה בכל מיני שיחות בפרוזדורים, לנתק בין שתי החזיתות, לומר 
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  באוקטובר ולגבי מצרים  -5של חזרה אל הקו של ה לגבי  סוריה  לקבל  דוקא את המושג
  .   איני רוצה לצטט את מישהו.  אבל מוכן אני STAND-STILLלתבוע  עמידה  במקום,  

  לקבל  על עצמי לומר לממשלה, שאמריקה היתה מצביעה נגד הצעה שכזו.  יש עוד הוכחה 
  מאשר מועצת הבטחון  לכך.  אם זה לא כך, מדוע לא נתקבלה הצעה כזאת? אין מוסד אחר

  כדי  להביא  לפניו  הצעות  כאלה. עובדה היא, שלא הוצעו הצעות כאלה. זוהי הוכחה 
  שהסובייטים חושבים שווטו כזה מצד האמריקאים היה מופעל.

  
יש לי גם עדות אחרת לכך.  האוסטרלי, נשיא מועצת 

ש רוב אחר. העמדה הבטחון,  אמר שהוא לא היה מצביע בעד זה. אבל זה לא חשוב, כי י
האמריקאית  היא:  הפסקת  אש;  בכל  שנוגע למשא ומתן על גבולות ונסיגה, צריך זה 

  , הסכם בין הצדדים.NEGOTIATIONלהיות פועל יוצא של משא ומתן, 
  

לא  1967אבל  עלינו  להזכר בעובדה, שאפילו בשנת 
 AS A FIRSTאומרת:  הסתפקה  ארה"ב  בהפסקת  אש. ההחלטה הראשונה של מועצת הבטחון

STEP ON THE  PARTIES  TO  CEASE  HOSTILITIES1967ביוני  -14.  כעבור שבוע, ב ,
.  ברית המועצות אמרה כי לאחר שלא SECOND STEPהתכנסה  מועצת  הבטחון ודיברה על 

הצליחה  לקשור  את  הפסקת האש בנסיגה וזה היה כשלון בשבילה, היא ניסתה את כוחה 
שוב נכשלה, והיא אמרה והציעה: לאחר שהפסקת האש נקבעה,  1967ביוני  -14שוב.   וב

הנה נקבע נסיגה לקווים הקודמים.  במצב הטוב יותר אז של הרכב המועצה, של אירופה 
ושל  אפריקה, ואם כי לא היה וטו, לא קיבלה ההצעה הסובייטית קולות מספיקים. היא 

  .9קולות במקום  6קיבלה 
  

היה  בנובמבר:  כיצד  לקבוע  את   השלב   השלישי
.  כולם אומרים עכשו 242העקרונות  של  הפתרון?  ואז נתקבלה החלטת מועצת הבטחון 

שסתם הפסקת אש, בלי איזה שהוא רמז שזהו רק צעד ראשון ושצריך להיות גם צעד שני, 
עצום שהוא  שלום  או הסדר, אינה הגיונית.  ברור שזה מוכרח להיות.  אבל יש הבדל 

ולאחר  FIRST STEPולאחר מכן יבוא שלום או לומר שזהו  FIRST STEPבין אמירה שזהו 
מכן תבוא הנסיגה לקו שהסובייטים רוצים בו.  אבל זה שייך יותר לאחר דיון שנצטרך 

  לקיים בשעה שנדע שיש איזו הצעה שמישהו רוצה כי נדון בה.
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  יןאשר  לדברים  על  אירופה,  הצבעתי  על הפער ב

  האופוזיציה  ובין  המדיניות,  בין דעת הקהל לבין המדיניות המודרכת על ידי רצון
  ,-1948אלא ל 1967ביוני  -5וגם לא ל -1967מעורבות.   המדיניות  פוזלת  לא ל- באי

  , לא להתערב.  המנהג הזה, שאם יש מלחמה, הדבר הראשון הואHANDS OFFשרוצים לומר 
המדיניות הזאת  1967שבר רק השנה בארצות הברית.  בשנת להטיל אמברגו, המנהג הזה נ

אמרה  1967ביוני  -5לא  פגעה  בנו,  כי  לא  היתה  אצלנו בעיה של תגבורת. אבל ב
ובאופן חוקי יש צורך ברשיון יצוא  AMERICA DECLARES IT IS A  WAR  AREAארה"ב:  

ן ספק, שהנפט הוא גורם, לנשק,   וכל  ההסכמים  אינם קיימים אלא מוקפאים. אבל אי
והראיה  לכך  היא  שאם  לוקחים מדינה בעלת אותה תרבות ואותם הערכים, אבל שאינה 
נתונה  לעניני  נפט,  הרי  התמונה  היא אחרת.  הנאומים הטובים ביותר על המלחמה 
נאמרו  בקנדה  עוד  יותר  מאשר  באמריקה.  כי  לקנדה מה איכפת?  שוחחתי עם שרפ 

ן.  היה שם דיון בבית הנבחרים.  השגריר אמר להם: אולי תוכלו ללכת לפי הקו בטלפו
  ON THE MORNING OF THE 6THשל  ארצות  הברית.  והנה מה נאמר שם בבית הנבחרים?  

OF OCTOBER THE EGYPTIAN AND THE SYRIAN FORCES LAUNCHED  AN  ATTACK  AGAINST   
.ISRAEL, AND CANADA DEPLORES IT  
  

חשוב  שהוא  אמר  כי הם אשמים.  אילו מישהו חשב שאנחנו אשמים, לא היינו שומעים 
מפיהם  את  הפזמון  הזה.  אבל  קנדה אינה מקבלת אף טיפה של נפט מהמזרח התיכון. 

  וודאי גם האופי של המדינה והמנהיגות משפיע.
  

אין לנו שום בעיות.  - או  למשל באמריקה הלטינית 
ריקה, בון פאפי, שרצה לקום ולבוא לישראל - ובליקה קטנה אחת, קוסטהיש  נשיא של רפ

כדי  להפגין  את  הזדהותם  אתנו.   אחרי כן רצו לעשות כל מיני דברים הפגנתיים. 
ביקשתי  אותם  להיות  שקטים, כי הם צריכים עדיין להבחר למועצת הבטחון ולמה להם 

  כחברה למועצת הבטחון.ריקה - לקלקל את סיכוייהם. שלשום נבחרה קוסטה
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  יש לנו לפחות אחיזה בדרום אמריקה.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

אבל  קודם  לכן,  ביקשתי  לצנן את התלהבותם. הם 
קולות  120קיבלו  אמנם  פחות קולות מאשר כל מדינה אחרת מאמריקה הלטינית, במקום 

  .104קיבלו רק 
  

נפט  היא  יותר קטנה, ככל  שהתלות  של  מדינה  ב
  התגובה לגבינו היא טובה יותר.

  
עובדה היא, שלארצות  - אשר לאפריקה וארצות הברית 

הברית אין מדיניות באפריקה. היה שם ביקור חשוב שעודדנו אותו, של הופואה בואני. 
ראיתי  אותו  לפני  ביקורו  אצל  ניקסון  ואחרי ביקורו.  הוא הירצה לניקסון את 

הידועה.  אחרי הפגישה בג'ניבה, הוא חושב שאי אפשר להפריד את בעית ישראל ההרצאה 
באפריקה  מהבעיה  של  האוריינטציה  האפריקאית בכללה. יש שם מדיניות שמאלית ללא 
איזון  וזה מביא להחלשת היחסים של מדינות אפריקה עם ישראל. אבל הוא ניסה לעורר 

אפריקה.  הוא הסביר להם: אתם פעילים כל כך את  התעניינות  ארצות הברית במדינות 
בקמבודיה  שבאסיה. אילו לארצות הברית היתה תכנית של עזרה לטוגו עם שלשת מיליון 
התושבים,  הרי  לדעתו, טוגו לא היתה יכולה לעשות דבר נגד ארצות הברית. במימדים 

ית שום יכולת שלהם זה עצום.  אבל אם אין שום תלות בארצות הברית, אין לארצות הבר
להפעיל  השפעה.  הוא אמר: מה אתם נאחזים כל כך באסיה? הרי הפסדתם את אסיה. אתם 
יכולים  עוד  להציל  את  אפריקה.  הוא  מקוה  שהוא  יעורר אצל ניקסון איזה מין 
התעניינות  באפריקה.   אילו  ניקסון  או קיסינג'ר היו מופיעים שם, אולי זה היה 

  משנה את המצב.
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אביא עובדה כדי להוכיח כמה הענין הזה חמור. היה 
לנו ענין, שניקסון ידבר עם גבון, נשיא ניגריה, ואז יוכל ניקסון לדבר אתו גם על 
ענייננו.   ניקסון  הבטיח לקבל אותו בוושינגטון. ברגע האחרון אמר לו: אני אהיה 

שים האלה, יבין מה בפלורידה  ואשמח  לקבל אותך שם.  כל היודע את הרגישות של האנ
פירוש  הדבר  אם  אומרים  לאדם  כזה ברגע האחרון: בוא לפלורידה.  אם היה מתקבל 
בוושינגטון, מופיעים שם הליקופטרים ומשמר כבוד ויש צילומים. אמר הגנרל הזה: לא 
אלך  לפלורידה. הוא חזר לארצו כלעומת שבא.  ומדובר על מדינה שהיא מקיפה את רבע 

מיליון תושבים.  או חשבו שאם יקבל את נשיא וולטה העילית  60דינה  בת אפריקה,  מ
ויעזור  להם קצת, וחשבנו שאם אנחנו אחראים לפגישה הזאת, זה יכול לעזור גם לנו. 
אבל  ניקסון  לא  מצא  רבע שעה גם לקבל נשיא זה.  האדישות הזאת של ארצות הברית 

סים עם ארצות הברית, אבל היא בהחלט אחד כלפי  אפריקה  אינה מביאה לידי ניתוק יח
  המרכיבים של חולשתנו באפריקה.

  
אשר  לשאלת  השר  קול: איני חושב שיש שינוי בין 

  ניקסון לג'ונסון ביחס לטון של הדברים לברית המועצות.
  
  

  שעון חורף.  63
  

  שר הפנים י. בורג:
  

מדובר  בענין  הנהגת  שעון חורף, ולפי זה יקומו 
  מוקדם  יותר  ומוסיפים  עוד  שעה לאור היום. הרעיון עלה בועדת מל"ח.   שעה  אחת

אהרן ועמדתו היא חיובית. - ראש, מוני מרידור, הוא בעד. דיברתי הבוקר עם בן- היושב
ואין התנגדות  - הם בעד. דיברתי עם אנשי הג"א  - דיברתי  עם  אנשי  משרד  החינוך 

, והנה גם יו"ר ועדת הפנים וגם פנחס אילון מצדם.  דיברתי עם אנשי השלטון המקומי
הם  בעד. הצעה זו יכולה לחסוך חשמל ולהוסיף עוד שעה לאור היום, כדי שהאנשים לא 

  יהיו דחוקים כל כך להגיע הביתה.
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אם  הממשלה  רואה  זאת  כדבר  אפשרי,  אני מציע 
אנשי צה"ל, ואז שני דברים: (א)  לפני  דיון מפורט יותר בועדת מל"ח, לדבר גם עם 

שמגר  ואנשי  משרד  הפנים  יגלגלו  את הצד הרשמי.  (ב) כאשר יוחלט הדבר סופית, 
הפרסום על החלטה זו לא יבוא כתוצאה מהישיבה הזאת, על מנת שלא להוסיף שמן במקום 

  שאין צורך בכך.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

מעבירים  את  השאלה  לועדת השרים לעניני כלכלה, 
  קבע בסמכות הממשלה.שהיא ת

  
  שר הפנים י. בורג:

  
  היא גם פועלת כועדת מל"ח.

  
  מ_ח_ל_י_ט_י_ם :

  
  

להטיל  על  ועדת השרים לעניני כלכלה להחליט, על 
  דעת הממשלה, בקשר להצעות בדבר הנהגת שעון חורף.

  
  

ה י ש י ב ה   נ נ ע ל ה 
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