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  יו"ר, א. אבן, י. אלון, י. בורג, ח. גבתי,  - ג. מאיר      נכחו השרים:
  ), ש. הלל, 68ין (עד אמצע סעיף י. גלילי, מ. די

  ז. ורהפטיג, מ. חזני, פ. ספיר, נ. פלד, ש. פרס, מ. קול, 
  טוב, י.ש. שפירא.- ו. שם

  
  לב (בחזית), ז. שרף (בחו"ל).- י. אלמוגי (בחו"ל), ח. בר    נעדרו השרים:

  
  ) 66ראש המטה הכללי של צה"ל (בסעיף  - אלוף ד. אלעזר - רב

  יר הממשלה מזכ - מ. ארנון         
  לשכת שר החוץ  - א. בנצור         
  ) 68לשכת שר הבטחון (עד אמצע סעיף  - סא"ל א. בראון    
  המנהל הכללי, משרד ראש הממשלה  - מ. גזית          

  ) 68(עד אמצע סעיף 
  ) 68ראש המוסד (עד אמצע סעיף  - צ. זמיר          
  ) 68עד אמצע סעיף מזכיר צבאי לראש הממשלה ( - תא"ל י. ליאור    
  לשכת ראש הממשלה  - א. מזרחי         
  המנהל הכללי, משרד החוץ  - א. קדרון         
  ) 68לשכת שר הבטחון (עד אמצע סעיף  - תא"ל י. רביב     
  )66לשכת הרמטכ"ל (בסעיף  - סא"ל א. שלו      

  
  הפסקת האש  - .  המצב בחזיתות 66       סדר היום:

  ת .  כינוס הכנס67
  .  השיחות עם מזכיר המדינה של ארצות הברית68
  

  יעקב מימון    רשם:
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  הפסקת האש  - המצב בחזיתות .  66

  הממשלה בשבתה כועדת השרים לעניני בטחון
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אולי נשמע תחילה מה שנקרא "בשטח".
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  בשטח הגדול.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

החזית  די  רגועה  והכוונה היא לא   באופן  כללי
לירות,  ובכל זאת יש עוד די מוקדי אש, ישנם מארבים מצריים, היו יריות על שיירת 
אספקה,  באיזה מקום טנקים פתחו באש.  בבוקר יתברר לנו יותר איפה אנחנו עומדים. 

מנגנון בינתיים  הפסקת  האש היא די מוזרה.  אמנם יש הסכם על הפסקת אש, אבל אין 
פיקוח שישמור על כך, אין מגע בין הצדדים, נראה בבוקר איך זה יעבוד, כרגע עדיין 

  יורים פה ושם.
  

  פה הקימונו את ראש הגשר שלנו.  (מצביע על המפה) 
  נכנסנו פנימה וישבנו על הגבעות האלה.  זה היה אתמול בלילה.  הקצה של הגבעות לא 

  ישבנו ליד סואץ על כביש אחד, הכביש השני לא היה עדיין בידינו.  פה היה שריון.  
  היה  בידינו.   הגענו עד שדה התעופה של תאית.  היום התקדמנו במספר צירים.  כוח 
  אחד  התקדם  לאורך  המפרץ, הגיע לסביבות האלה (מצביע על המפה).  כוח אחר תימרן 

  וף השתלט הכוח גם בגבעות האלה.  מתחת לגבעות האלה היה קרב של שריון שריון.  לבס
  על הכביש השני.  אנחנו יושבים על רכס ההרים עד כאן (מצביע על המפה).  מכאן ירד 
  כוח נוסף והגיע לתעלת סואץ.  מכאן ירד והתחבר לתעלה.  היה עוד כוח על ידו שלא 
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  הגיע  לתעלה.   בעשרת  הקילומטרים  הצפוניים של התעלה אנחנו נמצאים מול התעלה, 
  אחד  על יד המים, במקום נוסף או שני מקומות נוספים הכוחות שלנו מרוחקים במקום  

  כקילומטר מהתעלה.
  

  שר הפנים י. בורג:
  

  ומי ממול?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

המצרים.   התחלפנו  במקומות,  אנחנו  במערב והם 
ים במזרח.   כוח  נוסף שלנו ירד פה בציר הזה (מצביע על המפה) מהגבעות וחסם למצר

גם  את  הכביש  השני לסואץ.  כרגע אנחנו יושבים פה (מצביע על המפה), זאת אומרת 
. אבל 3קהיר  חסומות להם.  פה נמצאת הדיוויזיה המצרית מספר - ששתי  הדרכים  סואץ

  נותר להם רק ציר אחד בדרך לקהיר, כי פה הדרך חסומה בפניהם.
  

ו. זה  מה שהתרחש כאן.  זה היה המאמץ העיקרי שלנ
מול  המקום הזה (מצביע על המפה) נסינו מכאן לנקות את החוף והגענו עד המקום הזה 
(מצביע  על  המפה).  פה יש איזה מערך מצרי המוקף לגמרי על ידי כוחותינו.  נראה 

  מחר מה יהיה גורלו.
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  הכביש בידינו?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:



 4              סודי ביותר                     22.10.73ממשלה    
 

צביע על המפה) כן, כלומר מהמקום הכביש  הזה?  (מ
  הזה ועד המקום הזה החוף והכביש הם בידינו.

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
  זה הקצה הדרומי של תמסח?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
לא  הקצה  הדרומי של תמסח, אלא על יד הביצות של 

  תמסח, פה באיזה מקום (מצביע על המפה).
  

עוד  התקדמות  אחת  ליד  הכיוון הזה היתה  לנו  
(מצביע  על  המפה).   גם  פה  התקדמנו לעבר איסמעיליה, אבל לא הצלחנו להגיע עד 

  החייץ, אנחנו בקרבות החייץ.  פה היו קרבות.
  

ביתר  המקומות  לא  חל  שינוי  משמעותי.  באזור 
  הצפוני בראש הגשר היו מספר שיפורים קטנים מאד.

  
  ג. מאיר: ראש הממשלה

  
  ובחזית הסורית?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
  בחזית הסורית היום באופן יחסי די שקט.
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הקרב  שהתחיל  אמש  על החרמון הסתיים רק הבוקר. 
אנחנו  על  החרמון.  יש שם מוצב אחד שלנו, שני מוצבים של הסורים, אחרי כן פסגת 

ידינו ולא על ידיהם.  אמש  החרמון  הרחוקה  והגבוהה  ביותר לא היתה תפוסה לא על
הבאנו  כוח בהליקופטרים, תפסנו את הפסגה הגבוהה שהיתה ריקה מכל כוח, תפסנו שני 
מוצבים  של הסורים בקלות יחסית, נדמה לי כי היו שם רק שני פצועים, אבל היה קרב 
קשה  על  החרמון  שלנו, שהיו סביבו מאות אנשים, התפתח קרב קשה מאד שלא נגמר עד 

וקר, והוא נמשך הבוקר.  בקרב הזה נפלו לנו כארבעים איש.  החרמון נכבש ועכשיו הב
  כל החרמון בידינו.

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  ומה עם הכוח שלהם?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
היו  להם  הרבה  מאד  הרוגים.   יש  לנו שבויים 

  סוריים.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  שם?כמה אנשים היו להם 
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

איני  יודע, אבל היו להם מאות.  היו להם גדודים 
שלמים  של  אנשי קומנדו, של צנחנים.  שמענו עדות מפי שבוי שחקרנו שהעיד כי היו 
להם  שבויים  ישראליים  שפינו  אותם מהפינוי הקודם.  יש לקוות שמהפינוי הראשון 

  נשארו חלק של השבויים שלנו בחיים.
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  שר האוצר פ. ספיר:
  

  כמה אנשים שלנו נהרגו בכיבוש הראשון שלהם?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

  איני  יודע  בוודאות.  יש ידיעות סותרות על כך. 
  דובר: 

  שבויים.  20שבויים.   השבוי היום מזכיר כאילו מספר של   17-14תו  על  
  יש שהיו לנו נהרגו לנו א 60איני  יודע  אם זה נכון.  אבל אם זה נכון, הרי מתוך 

  כעשרים איש.  אבל איני יודע אם זה נכון.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

אלו - קראתי  שהצלב  האדום  פנה  אלינו  שנקבל אי
  הוראות חדשות ואיזה הסכם חדש, ואנחנו סרבנו.  רציתי לדעת יותר למה הכוונה.

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
ציה הוא:  יש מה שאני יכול להשלים כרגע באינפורמ

. 1658טנקים  לא כשירים.  המספר ההתחלתי של הטנקים שלנו היה   -800לנו  כרגע  כ
טנקים שהכנסנו תוך כדי המלחמה לקרב, היינו,  300במשך הזמן היתה לנו הצטברות של 

טנקים לא כשירים, המספר הזה כולל גם  804טנקים.  כאמור מזה כרגע  1958בסך  הכל 
ולים  שאנחנו  מקווים  לתקנם, אנימעריך שכחמישים אחוז מזה נוכל אבדות  וגם  קלק

טנקים בצפון  -400טנקים כשירים, מזה קרוב ל 1154לתקן.  הווה אומר שכרגע יש לנו 
  והיתר בדרום.

  
  שר המשטרה ש. הלל:
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  יש גם סנטוריונים שנפגעו?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

  עריך גם  סנטוריונים  וגם  שרמנים.  כאמור אני מ
  .-50%הטנקים שנפגעו נוכל לתקן ולשקם כ -800שמ

  
או  800לסורים  אבדו  לפחות  אלף טנקים ולמצרים 

  קצת למעלה מזה.
  

  יש לנו כמות גדולה של טנקים סוריים כשירים ברמת 
  הגולן, שהסורים השאירו אותם במצב טוב עם דלק ועם תחמושת.  כבר איתרנו מהם מאה. 

  .  אבל הטנק 62טי - .  יש לנו עשרות טנקים סוריים מ55טי - ו 54הם  מסוג  של  טי 
  הזה  הוא  החדיש ביותר והמודרני ביותר, עוד איננו יודעים להתעסק בו.  אבל לטנק 

  יש  לנו  צוותים, יש לנו טנקים כאלה עוד מהשלל של המלחמה הקודמת.  אני   55טי  
  מניח שבמשך הזמן נוכל להקים "חטיבה סובייטית".

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  ומה בדבר תחמושת לטנקים אלה?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
  יש לנו קצת.

  
  שר האוצר פ. ספיר:
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  אמרת שמאה טנקים סוריים הם כבר אצלנו בפעולה?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

נותרו  שם  מהסורים  הרבה מאד טנקים.  אני חושב 
סוריים.  אני מדבר עכשיו רק על מאה טנקים  -400שבגיזרה  הסורית בלבד יהיו לנו כ

  הכשירים.  מהאחרים נראה במשך הזמן מה כדאי לתקן.
  

 -102האבדות  שלנו  במטוסים  מסתכמות  עד היום ב
 2מב"טים (?),  16מיראז'ים,  11(?)  סקייהוקים,   55פנטומים,    32מטוס,  מהם  

  הליקופטרים ושני מטוסים קלים.
  

מארצות הברית.  בינתיים  מאז התחלנו לקבל תגבורת
 18, וביחד 10סקייהוקים, היום  8התחילו  להגיע  גם  סקייהוקים.   אתמול  הגיעו 

   271.   כך שאנחנו עומדים כרגע שוב על מצבה של 36סקייהוקים.   פנטומים  הגיעו  
,  שזה  היה לנו מצב קריטי -220קרב.   אזכיר  לכם  שלפני  שבוע  ירדנו  ל- מטוסי
  ימות.למש

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  צריכים להגיע עוד מטוסים?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
כן.   הפנטומים  המגיעים  אלינו אינם משנים לנו 

טייס למטוס.  בסקייהוקים יש רזרבה של  0.9הרבה,  כי  אנחנו  ברוייה של טייסים, 
ים על כל מטוס. טייסים.   כאשר  התחלנו  את המלחמה היו לנו בסקייהוקים שני טייס

  כל מה שנקבל זוהי תוספת נטו.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אבל  בינתיים  אנחנו  מקבלים  גם  פנטומים  וגם 
  סקייהוקים נוספים?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
  כן.  עם מה שמגיע, יש לנו פחות לטפל בתיקונים.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
  כמה טייסים נפגעו?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
יודע  בדיוק.   חלקם בשבי.  חלק צנחו והם   איני

  פצועים, וחלק צנחו והם בריאים.  אבל אין לנו פה סטטיסטיקה.
  

  שר הפנים י. בורג:
  

  יש לי מספר שאלות.
  

בקשר  למה  שנקרא  הפסקת  האש:  מה הן ההוראות? 
או  היות  ופה  ושם  נמשכות  יריות  ויכול להיות שבלילה תהיינה עוד יריות, פחות

  יותר, מה הן ההוראות שאנחנו נתנו?
  

היות וזוהי הפסקת אש בלי מנגנון, האם יש קשר עם 
מפקדים  ממול,  ומי  מדבר  עם מי וכיצד?  ודווקא מפני שאין מנגנון, מה הן דרכי 

  הקשר?
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שתי  השאלות  קשורות  זו  בזו.   מה הן ההוראות 

ו'?  ושוב:  באיזו צורה יש קשר בין שניתנו לאנשים שלנו בקשר לעירנות, תגובות וכ
  מי ומי?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
ההוראות  שלנו  לאנשינו היו להפסיק את האש משעה 

.  אבל  ניתנה  רשות  לכלי  נ.מ.  לירות על כל מטוס העובר מעל לכוחותינו. 18.52
ולה ניתנה  רשות להשיב אש בכל מקום שיורים על כוחותינו.  ניתנה רשות להמשיך בפע

חופשית בכל מקום שהאויב אינו מכבד את הפסקת האש.  כל הזמן, אפילו ברגע זה, אני 
מקבל  ידיעות  על יריות הנמשכות על ידי המצרים.  אמרתי לכם שהגענו לקצה התעלה. 

  והנה כעת אני מקבל ידיעה שיש לחץ קשה על הכוח שלנו והוא נאלץ לזוז אחורנית.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  ץ הוא ממול?הלח
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

משני  הצדדים.   נתנו  הוראה  לצאת מהשטח הירוק 
קרב, - (מצביע  על  המפה).   זה קורה גם במספר מקומות אחרים.  אם יהיו עוד מוקדי

  נצטרך להלחם שם.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

אני  מניח  שהענין  של  הפסקת אש לא נכנס עדיין 
ריך לבצע זאת.  החלטה על כך נתקבלה על ידי מועצת הבטחון.  אם לביצוע.   מישהו צ

מועצת  הבטחון  מבצעת  את  ההחלטה,  היא  צריכה  לשלוח הנה משקיפים, להפגיש את 
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  הצדדים, או ששני הצדדים ייפגשו ביניהם.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

ההחלטה אינה כוללת שום הצעה למזכיר הכללי.  הוא 
יש לנו מסמך הקובע את ענין הפסקת האש מצדנו.  הוא קרא לפניו פנה לתקוע ושאל אם 

את  המסמך  שלנו  מהבוקר.   גם המצרי הודיע שהם מקבלים את הפסקת האש.  ולדהיים 
הוא יכול לתת לו.  אבל שום צד אינו חייב לקבל  - אמר,  שאם  מישהו רוצה משקיפים 

  משקיפים.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

ים  יעסקו  בהפסקת האש או שהאו"ם או  ששני  הצדד
יעסוק  בכך.   כיוון שאין להניח ששני הצדדים ייפגשו ביניהם, הרי אם רוצים לבצע 

  את הפסקת האש, צריך להפעיל מיד את מנגנון האו"ם.
  

ומה  עם  סוריה?   האם  היא בכלל קבלה את הפסקת 
  האש?  צריך להניח שהפסקת האש חלה רק על מצרים.

  
  א. אבן:שר החוץ 

  
עיראק  אמרה שהיא מתנגדת להפסקת האש, וסוריה לא 

  אמרה עדיין שום דבר.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

או"ם  צריך  לקבל  תשובה  מסוריה.   אם  לא תתן 
תשובה,  שני  הצדדים  צריכים  להיות  חופשיים.  אולי זה מוקדם עדיין, אבל צריך 

  .להתברר מי מפקח על הענין של הפסקת האש
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ועוד שאלה:  אבקש לשמוע מה יהיו הכוחות הנחוצים 
לנו  כדי לשמור על השטחים, ובעיקר מעבר לתעלה, גם לאחר שישנה הפסקת האש?  איני 
מניח  שנוכל  לשמור  על זה באותו סוג של כוח ששמרנו על התעלה.  ואם נכנסת באמת 

  הפסקת האש לתוקפה, איך זה ישפיע?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

באמת  זה  מין סידור מוזר.  לא נקבע מי שומר על 
הפסקת  האש  ומי  קובע איפה הקו.  היום שמעתי משר הבטחון ומאנשי הבטחון מחשבות 
שאני  חושבת  שאנחנו  צריכים  לנסות  את ביצוען, מבלי כל בטחון שזה יתגשם.  יש 

א הייתי רוצה שנלך לנסות  ולהתקשר  עם  מצרים בהצעה שאולי יחד נעשה זאת.  מאד ל
למועצת  הבטחון  ושהיא  תתחיל לקבל החלטות ולהכתיב לנו דברים.  אם לא תהיה לנו 
ברירה,  איני  יודעת  מה נעשה.  אבל אני בעד זה שנעשה נסיון להתקשר עם המצרים, 
אולי  הם  יסכימו שהם ואנחנו יחד נשמור על עצמנו, על שני הצדדים, במקום להכניס 

  ישהו מבחוץ.  אם זה לא יילך, נראה.לענין זה מ
  

שאלתי  היום  את  קיסינג'ר:   איך זה יהיה בדרך 
הטבע?  אמר:  גם בוויטנאם לא קבענו שום דבר, במשך הזמן זה הסתדר.  אמרתי:  הרי 

  שם היו יריות גם אחרי זה.  אמר:  נכון, כי הצפון וייטנאמים רצו לתפוס שטחים.
  

ם יומיים, וננסה להפגש אני מציעה להשאיר זאת ליו
  עם הצד השני.  אם לא ייענו, נראה.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

ביחס   לוייטנאם  נבחרה  ועדה  המורכבת  מנציגי 
  פולין, הונגריה וקנדה.  קנדה פרשה מהועדה כי אמרה שאין זה רציני.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  לא נדון עכשיו בענין וייטנאם.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  יורק או בחזית?- הדיבור עם המצרים יהיה בניו
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

חשבו  שתהיה  אולי קריאה אליהם, אולי איזה קשר, 
  שמישהו מהם יבוא ויתקשר אתנו.

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
  זאת אומרת מקצין אל קצין?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אם ניתן  לעצמנו עוד יום או יומיים כדי לנסות.  

לא,  נצטרך  בכל  זאת  לחשוב איך עושים זאת.  קיסינג'ר חשב שהפיני היושב אצלנו 
יוכל  לטפל  גם  בזאת.   סיסקו  חשב שלפי דעתו אין לנציג הפיני צורך במנדט חדש 

  למטרה זו.  איני חושבת שניכנס עכשיו לכל הפרטים האלה.  נראה איך זה יסתדר.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  יהיה אחרי כן מצב לא ברור אומר:  לעת   כדי  שלא
  עתה  יש  לי  רושם  שהם יורים במקום שנוח להם.  אבל אם היריות האלה תימשכנה גם 
  בבוקר,  נרצה  להשלים  את  הפעולה  שלא הספקנו להשלים אותה בחלק הדרומי הזה של 
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  אנחנו רוצים   ההתקשרות  הזאת  (מצביע  על  המפה), ששם הכוח שלנו הגיע עד למים.
  להקים  פה  גשר  גם  מהצד  הזה (מצביע על המפה), מהצד שלנו, וגם קשה להחזיק את 
  המקום רק מצד אחד.  אילו היתה הפסקה מלאה של האש והם היו שומרים על הפסקת האש, 
  לא  היתה  ברירה.   אבל  נדמה  לי  שהיריות הערב הן יותר מאשר בכל ערב אחר, הם 

  ומות  נוחים  להם, פה הניחו מוקש, שם ירו בבזוקה, יש מקום ששם הוצאו מוצאים  מק
  שלושה  טנקים  שלנו  מפעולה,  ישנה פעילות רבה מאד מצד המצרים.  לא הייתי רוצה 
  שהממשלה  תופתע  אם  תשמע  שאנחנו עומדים להשלים את הפעולה שהתחלנו בה.  בקשתי 

  אש המשיכו המצרים בפעילות.  אנחנו אומרים: שדובר צה"ל יודיע שלאחר מועד הפסקת ה
  או שיקחו את עצמם בידיים או שנשלים את הפעולה בחלק הזה (מצביע על המפה).

  
לגבי  סוריה:   לעת  עתה לא הודיעו שהם מסכימים 
להפסקת  האש.   בישיבת הממשלה לפני יומיים אמרתי:  ישנה שאלה לאיזה קוים אנחנו 

הפסקת  האש.  השאלה  היא הן ביחס לקו המצרי והן ביחס לקו רוצים  להגיע  לקראת  
הסורי.   ההנחה  היתה  כי באותו הזמן היה זה מוקדם מדי לדבר על כך, כאשר יציעו 

נדון על קוים.  הבוקר בשעה חמש נפלה החלטה על הפסקת האש, מבלי  - לנו הפסקת האש 
בנוגע לגיזרה הסורית, נוסף  לדבר  על  קוים  או לא קוים.  אולי צריך לעשות משהו

לעמדות של החרמון, עוד איזה דברים קטנים שאנחנו רוצים בהם.  יש דברים שהרמטכ"ל 
  ציין  ויש  דברים  שאני ציינתי, כדי לעשות את המוצבים שם קומפקטיים יותר, אולי

  משהו רדיקלי יותר.  אמרתי בפעם הקודמת שאיננו צריכים לעשות משהו מעבר לזה.
  

  תיירות מ. קול:שר ה
  

אנחנו  יכולים  לחכות יום יומיים.  אבל אין ספק 
שאם  לא  יקום  מנגנון שישמור על הקוים הארוכים והמסובכים הקיימים פה, יהיה זה 
מוכרח  להביא  לידי  התלקחות או התלקחויות נוספות.  למצרים זה לא איכפת אם עוד 

נשים שלהם נהרגים.  אבל לנו זה מאד אנשים  שלהם  ייהרגו,  הם אינם מתרגשים אם א
איכפת.  ואנחנו צריכים לשאול מה יהיו סדרי הפיקוח על הפסקת האש.  אנחנו נענינו 
לקריאת  האמריקאים.   גם  בשעתו  הודענו  שנענינו לבקשת האמריקאים להפסקת האש. 

  עלינו להודיע גם לוושינגטון שאין מנגנון לפיקוח על הפסקת האש.
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הממשלה בשם אנשי הבטחון - עה  שהעלתה ראשאשר  להצ

שיהיה  בענין  זה  קשר בינינו ובין המצרים, הרי כשיש קוים ארוכים כאלה, המצרים 
תמיד  יגידו  שאנחנו  הפרנו  את  הפסקת  האש ואנחנו נגיד שהם הפרו.  תהיינה אז 

גם ידכדך  מלחמות  חדשות,  גם  אם תהיינה מלחמות זוטא.  זהו מצב מסוכן מאד.  זה
  מאד את רוח הצבור בארץ.

  
אני  מוכן לחכות יומיים.  אם זה לא ייפסק, צריך 
לראות  מה  לעשות.   אבל אני מציע שלא ננקוט יוזמות מצדנו כדי לשפר מצבים.  אם 
המצרים  מצידם  עושים איזה דבר כדי להתקיף, לא תהיה לנו ברירה ולא נפקיר אנשים 

  .שלנו, אבל לא ניקח יוזמות
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אתה מתכוון למה שאמר עכשיו שר הבטחון?
  

  שר התיירות מ. קול:
  

אם הם יורים, אין לנו ברירה, איננו צריכים לשבת 
בחיבוק  ידיים, איננו צריכים להפקיר אנשים שלנו ולומר, אתם תירו ואנחנו ניהרג. 

  ה יכול להסתבך.אבל איננו צריכים ליטול יוזמה לידינו לשפר מצבים, כי ז
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני  רוצה  לשאול  את שר הבטחון:  אמרת, שאם הם 
ימשיכו  מחר  לירות,  נמשיך  בפעולה  שהתחלנו בה; האם מה שאתה מציע זוהי פעולה 

  גדולה?
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

  זהו המשך הפעולה שהתחלנו בה.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

זהו המשך הפעולה שהתחלנו  זו תהיה פעולה גדולה. 
בה.   אבל מדובר רק על גיזרה אחת, לא על כל החזית, אבל במקום אחד של החזית זאת 

  תהיה פעולה גדולה.
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

  האם אתה מדבר על החזית הסורית?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

לא,  אני  מדבר  על  החזית המצרית.  הגענו לכאן 
פה)  עם  הכוחות  שלנו, אבל לא התיישבנו פה די.  בגמר התנופה של (מצביע  על  המ

היום  הגיעו  הנה  עוד טנקים שלנו.  אבל השטח פה אינו ברור עדיין לגמרי.  יתכן 
שיש  פה ושם מוצב מצרי וגם כוחות מצריים, אולי ישנם כוחות בתוך כוחות.  מה שהם 

יורים.  אני מניח שלא יצליחו לגרש  מנסים לעשות הלילה הוא לגרש אותנו מכאן.  הם
אותנו  עד הבוקר.  אם יירו עד הבוקר, נרצה לנקות את השטח.  הם יכניסו ארטילריה 

  לפעילות ואנחנו נכניס ארטילריה, גם נפעל על ידי מטוסים ופה יהיה קרב ממש.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  גם בגדה המזרחית נשתתף בקרב?
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  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

לא נתחיל בפעולה יזומה.  לא ניתנה פקודה אנחנו  
  לפיקוד הדרום לקום בבוקר ולתקוף.  אבל אם תהיה אש מצידם, נהיה מוכנים לתקוף.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אין  זה  בגדר  של  פעולות יזומות מצדנו, אם הם 

  תוקפים.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  ת?האם אתה מניח שזה יביא לידי התלקחות בכל החזי
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

הפסקת  1967לא בהכרח, אבל זה יכול להיות.  אחרי 
שעות  45עד  12האש  היתה  שונה  במקומות שונים.  היו מקומות ששם נמשכה הפעילות 

אחרי הפסקת האש.  אבל הפסקת האש נכנסה לתוקפה בהדרגה.  אבל תמיד היו קטעים ששם 
  לא פעלה עדיין הפסקת האש.

  
  ז. ורהפטיג:שר הדתות 

  
אז  היה  קו ברור.  היום הקו אינו ברור, כי אין 

  זה קו מים.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
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  באמת מדובר על מקומות ששם הקו אינו ברור.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

איני חושבת שהאמריקאים ירצו להכנס לענין זה. כך 
המצב, נצטרך לדון  היה  לי  אתמול  הרושם.   אבל אם עוד יום או יומיים יימשך כך

בזה,  ואולי  נסדר  משהו  עם  הפיני  פה.  לא הייתי רוצה שנלך בענין זה למועצת 
  הבטחון.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
ולדהיים  מאשר  את ההנחה של סיסקו שהטלת התפקיד 
הזה  על הפיני אינה מחייבת כינוס מועצת הבטחון.  הוא יכול לטפל בזאת עם האנשים 

  ספיק שאחד הצדדים יפנה אליו בענין זה.שיש לו בארץ ומ
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  איני מציעה שניכנס עכשיו לענין זה.
  

  מ_ח_ל_י_ט_י_ם : 
  אם לא יקבלו המצרים את הפסקת האש, הלכה למעשה, וימשיכו לירות 

  על כוחותינו באזור הקרבות, ישיב צה"ל מלחמה שערה.
  

מוסמך, תוך כדי הקרבות, להשלים את פעולת  אם  המצרים  ימשיכו  בלחימה יהיה צה"ל
ההתחברות  של  הכוחות  עם  התעלה  בחלק הדרומי של האגם המר ודרומה ממנו (כיוון 

  סואץ).
  
  כינוס הכנסת.  67
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  עלינו להחליט מתי אנחנו רוצים שתכונס הכנסת.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  זה ייעשה ביוזמת הממשלה?
  

  אש הממשלה ג. מאיר:ר
  

כן, אני מציעה שזה ייעשה ביוזמת הממשלה ולא לפי 
  דרישת האופוזיציה.

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
אני  מציע  למחר  בערב.   חל שינוי יסודי במצב, 
והמקום  להודיע  על  כך  בראש  וראשונה  הוא  הכנסת.  אם נעשה זאת בשעות שלפני 

א  יהיה עדיין בהיר למדי.  איני יודע אם יתבהר המצב עד הערב, הצהריים,  המצב  ל
  אבל הוא יהיה אז נהיר יותר מאשר בשעות שלפני הצהריים.

  
  שר הפנים י. בורג:

  
בין  כה  וכה  רצוי  לקרוא את הכנסת ליום רביעי 
בשביל ענין הבחירות.  איני חושב שמציעים לכנס את הכנסת בשני ימים נפרדים.  אבל 

כות  אלה  להיות  שתי  ישיבות  נפרדות,  כי  אין לקשור בין שני הדברים יחד. צרי
  הצהריים, אבל שהישיבות תהיינה ביום אחד.- יתקיים כינוס אחד בבוקר והשני אחר
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  שר הסעד מ. חזני:
  

  מוטב  להקדים  ולקרוא  את  הישיבה הראשונה למחר 
  הצהריים ולא לחכות לאופוזיציה.- אחר

  
  העליה נ. פלד: השר לקליטת

  
  יכולה   הישיבה   על   הפסקת   האש  להיות  מחר 

  הצהריים והישיבה על הבחירות מחרתיים.- אחר
  

  מזכיר הממשלה מ. ארנון:
  

  את ענין הבחירות קבעו ליום רביעי בבוקר.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

גם  אישית  איני  יכול  לבוא  מחר, וגם בגלל מה 
שם בחזית, כדאי לחכות עד יום רביעי בבוקר.  אין פה דבר שספרו  הערב, מה שמתרחש 

עקרוני.   אבל  אין יודעים בדיוק מה המצב.  אולי מחר בבוקר נדע יותר ואז נודיע 
  על מועד כינוס הכנסת.  אין סכנה שהאופוזיציה תופיע בינתיים עם שלושים חתימות.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
סת.  הנימוק לדעתי יש נימוק בעד הקדמת כינוס הכנ

הוא  פשוט:   יש להסביר את ההחלטה שקבלה הממשלה.  ההודעה הזאת של הממשלה שנויה 
במחלוקת בצבור ובין אנשי הכנסת.  יש כבר מפלגה שנימקה את כל נימוקיה נגד החלטת 
הממשלה.   איני  חושב  שהפעולה ההסברתית השגרתית תוכל להעשות לפני שתבוא הודעת 

ם  אי אפשר יהיה לקיים מחר את ישיבת הכנסת, הרי צריך לחשוב על ראש  הממשלה.   א
מסירת  הודעת  ראש  הממשלה  במסגרת  אחרת.  אני בעד הקדמת ההודעה בכנסת על מנת 
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  לפתוח בהסברה הזאת ולהקדים בהסברה שתנבע מהדבר הזה.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

אין  טעם לדחות את מסירת ההודעה בכנסת.  שם אין 
  ך למסור על קוים.  אנחנו נמצאים במערכה צבורית קשה ביותר.צור

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
  במידה שאני שומע, שמעתי גם כן משהו בצבור.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
אני  מציע  לנצל  את האוירה ששמעת עליה ולהקדים 

  בהודעה כדי לסתום את הפה לאלה המלבים את הענין.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

עייפים.  לא צריך להוסיף דיבורים.  נצביע  כולנו
ונגמור את הענין.  נדמה לי שטוב שהכנסת תתכנס מחר.  אמנם יכול להיות שמחר נדבר 
על  הפסקת  האש  ולמעשה  לא תהיה הפסקת האש.  המדיניות בכל אופן לא תהיה תלויה 

ש, אבל זה לא בכך.   ברור  שאם הצד השני ימשיך לירות, לא תהיה דה פקטו הפסקת הא
ישנה את החלטת הממשלה.  לא הייתי רוצה שיאספו לנו את חתימות האופוזיציה לכינוס 

  הכנסת.
  

עלינו  להצביע:   האם  לכנס  מחר  את  הכנסת או 
  מחרתיים?
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  ה צ ב ע ה .
  

  מ_ח_ל_י_ט_י_ם : 
  לחוק יסוד:  הכנסת, לדרוש את  33קולות), על פי סעיף  -10(ב

  הצהריים לשם שמיעת הודעת - ) אחר23.10.73ג', כ"ז בתשרי תשל"ד ( כינוס הכנסת ביום
  הברית בדבר הפסקת אש. - הממשלה על היענותה לפניית ארצות

  ).24.10.73קולות בעד כינוס הכנסת ביום ד', כ"ח בתשרי תשל"ד  2(
  
  השיחות עם מזכיר המדינה של ארצות הברית .  68

  ן)(הממשלה בשבתה כועדת שרים לעניני בטחו
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אנחנו  בקשנו ששר החוץ של ארצות הברית קיסינג'ר 
המועצות יתעכב פה.  הוא הגיע הנה עם - יבקר בארץ.  נתקבלה התשובה כי בשובו מברית

  כל   הפמליה  שלו  בערך  בשעה  אחת  ונסע  מכאן  בשעה  שש  בערך.   הם  השתתפו 
  צהריים.- בארוחת

  
  נסיתי  לברר  אתו דברים אחדים.  קודם כל שאלתי:
מה  קרה  עם הקומוניקציה?  הוא אמר לי, שמה שהוא עומד להגיד קשה להאמין.  והוא 

אדם אחד בעולם שלא יאמין לו, וזאת תהיה ראש ממשלת ישראל. - אמר  לחבריו,  שיש בן
שתי המדינות.  הוא כי  זה  נשמע די מוזר.  חמש שעות לא היתה כל קומוניקציה בין 

אומר  שהוא  השתמש כל הזמן במכשירי האוירון והם נתקלקלו.  אחרי כן עבר סוף סוף 
לשימוש  במכשירי  הקשר  של  השגרירות.  אנחנו יודעים זאת גם מצד וושינגטון, כי 
אמרו  לשמחה  דיניץ:   אנחנו  מקבלים אמנם חומר, אבל אי אפשר לקרוא אותו כי זה 

ומר  צריך ללכת לנשיא ואי אפשר לקרוא אותו.  הוא אמר:  על פי התכנית משובש,  הח
  הייתם אתם צריכים לקבל את הידיעה חמש שש שעות לפני הזמן, אבל כך זה קרה.
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שאלתי אותו על ענין חלופי השבויים.  אמרתי:  לא 
וש נוכל  לחיות  אם  השבויים שלנו יהיו שם במצרים ובסוריה; אנחנו יודעים מה פיר

הדבר,  מה  קורה להם שם ושאי אפשר להוציא אותם משם.  הוא אמר שהענין הזה נידון 
  כבוד  של  ברז'נייב  שיעשה  את  הכל  כדי  להביא לידי - במוסקבה  ויש  לו  הבטחת

שעות.  בבוקר היתה לו  72שבויים.   קיסינג'ר  דרש  ממנו  שזה  יתגשם תוך - חלופי
התחייבות  כזאת גם ממנו. גרומיקו נתן את ההתחייבות.   ארוחה  עם  גרומיקו  ודרש

קיסינג'ר  דרש  ממנו לתת את ההתחייבות הזאת בכתב.  גרומיקו אמר:  אם לתת בכתב, 
  הוא צריך ללכת לפוליטביורו לשאול על כך.  לא נתן התחייבות כזאת בכתב.

  
הוא  קרא מה שאמרתי בכנסת שהתחייבתי כי לא תהיה 

חלופי שבויים.  קיסינג'ר הבטיח שהוא יגיד מחר בפומבי או שהדובר  הפסקת  האש בלי
שלו יגיד מחר בפומבי או ביום רביעי, כי ישנה התחייבות כזאת.  אמרתי שאין אנחנו 
יכולים  לחכות עד יום רביעי, כי מחר תתכנס הכנסת; צריך שהוא או מקלובסקי יגידו 

  השבויים. שיש בידיהם התחייבות של הרוסים בענין חילופי
  

אינו סעיף  2:  הוא אמר שהסעיף 242אשר  להחלטה  
ששם מדובר על משא ומתן.  3אופרטיבי  ושאין  הוא  אומר שום דבר בלי קשר עם סעיף 

גם  סקלי,  נציג  ארצות הברית במועצת הבטחון אמר (לפי הוראותינו) שיש לכרוך את 
שאפשר  242ן, ואין דבר בהחלטה שני  הסעיפים יחד, כי הסעיף האחד מדבר על משא ומת

לעשותו  בלי  משא  ומתן.   קיסינג'ר  אמר:   אנחנו האמריקאים נעמוד על כך שזהו 
  הפירוש וזהו ההסכם.

  
שאלתי  אותו:   אם מדובר במשא ומתן בין הצדדים, 

  האם פירוש הדבר שבאמת שני הצדדים ייפגשו?  הוא אמר:  בדיוק כך.
  

יהיה  AUSPICESזו  חסות עומדת  השאלה:   תחת  אי
המשא  ומתן?   אמר:   אתם  יכולים לבחור בין אפשרויות אחדות.  מה הן האפשרויות 

  המעשיות?  או ולדהיים, או ארבע המעצמות או כל מועצת הבטחון.
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  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  ובלי הסינים?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  .דבר אחד גרוע מקודמו
  

קיסינג'ר  אמר:   אני מבין שאתם רוצים כי אנחנו 
נהיה  היחידים שתחת חסותנו יתנהל המשא ומתן.  זה אי אפשר.  הברירה היא:  אנחנו 
והרוסים  יחד  או  גם  האחרים?   אתם צריכים להגיד האם אתם רוצים בזה.  מעניין 

נראה רק עם סאדאת ולא שקוסיגין  היה  במוסקבה ולא השתתף בשום שיחה.  הוא מדבר כ
עם  האמריקאים.  קיסינג'ר אמר שברז'נייב הציע לו שזה יהיה תחת חסותם של הרוסים 
והאמריקאים.   קיסינג'ר  אמר שיציע זאת לישראלים, הוא ינסה לשכנע את הישראלים. 
אבל  הוא  לא  הבטיח.  זה תלוי עכשיו בנו.  גם על זה אנחנו צריכים להחליט, האם 

  וצים בזאת או לא.אנחנו ר
  

אמרתי  לו,  שאם  סוריה  תיכנס למסגרת של הפסקת 
האש,  שאמריקה תעשה מאמץ שהיהודים הישובים עדיין בסוריה יוצאו משם על ידי הצלב 
האדום,  אבל בשום פנים ואופן לא להכניס אותם תחת הגג של שבויים.  אלא יש לעשות 

עול.  הבטיח לעשות זאת.  אבל לעת עתה זאת  כדבר  הומניטרי  שהצלב האדום יוכל לפ
  אין סוריה אומרת שום דבר בענין הפסקת האש.

  
וזה יכול להיות עוד   - אשר  לרכוש:   לעת  עתה  

הוא מבטיח שהרכבת האוירית שלהם תימשך וכן גם האניות  - שבועיים  או  עשרים  יום 
שיכים ברכבת האוירית שצריכות  להטעין  דברים  שונים  ימשיכו.  כל עוד הרוסים ממ

שלהם, אין בכלל בעיה.  בכל אופן אם סוריה אינה נכנסת לענין של הפסקת האש וברור 
שהם  יקבלו  אספקה מהרוסים, וודאי שהאמריקאים ימשיכו באספקה לנו.  יש הבטחה של 
ניכסון  שנקבל  תמורה בעד כל מה שהפסדנו.  יש עוד דברים שהעלה שר הבטחון, כגון 
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אויר ועוד דברים מתוחכמים ביותר.  ביקש שיתנו להם - יוחדים נגד טילי קרקעדברים מ
  רשימה ואז יצטרכו להכנס למשא ומתן איתם.

  
מה  הבהלה בכלל?  ברור שהרוסים הגיעו לבהלה ממש 
ביחס  למה  שמתרחש  בשתי  המדינות, בעיקר במצרים.  מעניין שהרוסים מעריכים עוד 

של הצבא המצרי.  הם מעריכים שהצבא שלהם מתפורר.  הם  יותר  מאשר  אנחנו על מצבו
  חוששים למצבו של סאדאת.

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

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

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

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

כנראה  שההערכה  הרוסית היא פחות או יותר כזאת. 
ואין  ספק שלא נעים לרוסים שתפסנו כלים שלהם, וכלים מתוחכמים ביותר.  והם עמדו 

מיהרנו.  הוא אמר:  הרי בעצם לא  פה  לפני  בעיה.  חבר הכנסת הלוי אינו מבין מה
אנחנו  קבלנו  אולטימטום,  אמריקה  קבלה  אוליטמטום.  מדוע היא לא שלחה כוחות? 

  אמריקה היא כנראה עכשיו "במצב" כזה שהנשיא ירצה להסתבך במלחמה.
  

קיסינג'ר הוא בשלו.  הוא חושב שזה בשבילנו הישג 
י לא הוא גרם לכך.  הוא מלא התפעלות. עצום.   קודם  כל  זהו  הישג  צבאי,  אם כ

כנראה שגם הרוסים חושבים ככה.  קיסינג'ר אומר:  אין הוא יודע אם הרוסים אוהבים 
אותנו  במיוחד;  אבל  יש  הבדל  בין  הדיבור  שלהם  עלינו לבין הדיבור שלהם על 

  "הלקוחות" שלהם.  נדמה לי כי מישהו סיפר ששאלו אותו:  אולי נתחלף?
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ירדה למעשה מעל סדר  242חושב שההחלטה מספר   הוא
היום  בתור  איזה דבר אופרטיבי.  הוא הסביר דבר, שכבר שמעתי אותו קודם לכן, כי 
כאשר ברז'נייב היה בארצות הברית ונפגש עם ניכסון, רצה ניכסון להכניס לקומוניקט 

עם כל  242מר:  ,  הרי  ברז'נייב בשום אופן לא הסכים לכך; הוא א242את  ההחלטה  
ההחלטות שנתקבלו בישיבות השונות של העצרת ושל מועצת הבטחון.  בזה האמריקאים לא 
רצו.   ניכסון  קנה את "התורה" שקיסינג'ר אומר שהוא היה המוכר שלו, היינו ישנה 

אינה דווקא יארינג  242,  היא  אינה טובה עוד.  אבל הוא אומר שהחלטה 242החלטה  
.   שאלתי  אותו  האם  הנסיגה מכוונת לכיבושים החדשים.  אמר: WITHDRAWALואינה  

קשורה עכשיו בפעם הראשונה עם ענין של משא ומתן בין הצדדים  242בכלל  לא; החלטה 
  וללא תנאים.

  
  זה היה פחות או יותר תוכן השיחה.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
  לפני  עלותו  אל  המטוס  לשוב התעכב ואמר שאנשי

  שלו  ספרו  לו שיש בקרב העתונאים כאלה האומרים שהוא התחייב שם לא רק  השגרירות
  במה  שנתפרסם  כי  הוא  התחייב, אלא גם על איזו תכנית לגבולות; אם כן הוא רוצה
  לומר  לי  שלא  דובים  ולא יער; אין שום דבר כזה.  והוא אמר בנוסח של פרופסור:

?DO YOU BELIEVE IT  
  

  יר:ראש הממשלה ג. מא
  

  גם לי אמר זאת כמה פעמים.
  

  שר החוץ א. אבן:
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הוא  אמר:   כל  הפילוסופיה שלי שאני נגד אימוץ 
  תכנית על ידי מי שמציע שירותים טובים.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
הוא אמר כמה פעמים בשיחה:  אין שום דבר נוסף על 

  ההסכם הכתוב.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

אמר, מתי הוא מניח יכול רציתי  לשאול:  האם הוא 
המשא  ומתן  להתחיל? אני אומר זאת עכשיו מבחינתנו, מבחינת ההרגשה באותו חלק של 
הצבור  השואל  שאלות  ואיננו  שבע  רצון ואומר שלא גמרנו את המלאכה.  אני בטוח 

מישהו צריך לדחוף לכך, מישהו צריך לתת את השירותים  - שאילו היה מתחיל משא ומתן 
זה היה משנה בכלל את כל האוירה.  הענין  - ם  שלו,  מישהו צריך להסכים לכך הטובי

הוא  רציני,  הפעם מדובר על משא ומתן.  אמנם אין זה ענין לימים יבואו, זה צריך 
להתחיל.  הפעם יש תזוזה ויש חששות.  אין זה רק ענין של הפסקת האש.  כל זה מעלה 

  זוהי שאלה ראשונה שאני שואל.מחשבות גדולות יותר וקטנות יותר.  
  

ועכשיו  שאלה  שניה.   הרמטכ"ל  שאל אתמול שאלה 
ואני  רוצה  לחזור עליה.  השאלה היתה:  מה אפשר לעשות כדי שהפסקת האש לא תיהפך 
להפוגה  קצרה  שתתן  להם  אפשרות  להתארגנות מחדש להתקפה?  האם יש התחייבות של 

דש עוד הפעם כעבור זמן קצר בממדים גדולים ולהביא הרוסים  לא  לתת  לקרבות  להתח
  לאיזה פתרון של קבע באזור?

  
קיסינג'ר  אמר  (ואם  הוא אמר, צריך להאמין לו) 
שאין  שום  הבטחות  מחוץ  למה  שנאמר בכתב.  האם את לא שאלת אותו, שאולי צריכה 

שלנו האמריקאים  להיות  איזו  פתיחה של שיחות, איזו הידברות בינינו ואנשי החסות
בנוגע  לאיזה  מושגים  בסיסיים  לגבי  פתרונות בסיסיים?  כי אם נזכר משא ומתן, 
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יצטרכו  להתחיל  לדבר.   זה חשוב מאד לנו שאנחנו נגיע עם האמריקאים לאיזה שהוא 
אקורד,  אם  גם  לא  גמור, אבל נדע מה הם חלוקי הדעות, נדע מה הם המוסכמות, מה 

  ם ומה אינו מוסכם.מוסכם ביניה
  

אני רואה את ענין השיחות בינינו ובין האמריקאים 
כענין  מרכזי, שלא יחשבו שאפשר לגמור אתנו לפי תכנית רוג'רס, אולי קצת מתוקנת, 

  אלא שאנחנו רוצים להבטיח משהו יותר מזה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני  מבקשת  מכם  רחמים, לדבר בקיצור מכסימלי. 
  בעלי חיים!פשוט צער 

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
האם  שאלו ממוסקבה גם את מצרים וגם את סוריה אם 
הן  מקבלות  את  ההחלטה  הזאת  על הפסקת האש או לא?  אותנו שאלו.  האם שאלו גם 

  אותם?  בפועל קבלו המצרים את ההחלטה, הסורים לא קבלו אותה.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  בינתיים.
  

  טים י.ש. שפירא:שר המשפ
  

אני  מתאר  לעצמי שלולא היינו מקבלים את ההחלטה 
היינו  במצב  קצת  קשה  לעומת האמריקאים.  מה מצב הסורים כלפי הרוסים כשהסורים 
אינם  מקבלים את ההחלטה הזאת?  האם דובר בין קיסינג'ר ובין ברז'נייב על המקרה, 

  ר על כך?שאחד הלקוחות לא יקבל את ההצעה, או שלא דוב
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האם  אנחנו  עומדים ומחכים לסורים, שאולי יגידו 
ביום  השלישי  "בום, אנחנו מקבלים את ההחלטה", או שאנחנו צריכים להגיד "הסורים 

  לא קבלו את ההחלטה, הרי בינינו לבין הסורים הענין נגמר לשלילה"?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  מה זאת אומרת?  ממשיכים להלחם בסורים.
  

  ר המשפטים י.ש. שפירא:ש
  

ממשיכים להילחם בסורים או שאם יסכימו כעבור כמה 
  ימים, צריך אז להיות דבר חדש.  אי אפשר להשאיר להם אופציה ולחכות סתם.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
אני  רוצה  לשאול  שאלה אחת בהמשך לשאלתו של שר 

יה למרות שאין סוריה מקבלת המועצות ממשיכה לשלוח נשק לסור- המשפטים.  נאמר שברית
  את הפסקת האש.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אני  מניחה שגם אחרי שסוריה תקבל את הפסקת האש, 

  המועצות לשלוח לה נשק.- תמשיך ברית
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
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אבל עכשיו כשסוריה אינה מקבלת את הפסקת האש איך 
  לה נשק?זה מתקבל על דעתה של ברית המועצות להמשיך לשלוח 

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  תתפלא לשמוע מה עוד מתקבל על דעתם.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
אם  תיכנס  הפסקת  האש לתוקפה ויתחיל איזה שהוא 
משא  ומתן בין הצדדים, האם יהיה הסכם בין המעצמות שלא לשלוח נשק למדינות באזור 

  זה?
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  האנגלים מציעים זאת.
  

  ר הדתות ז. ורהפטיג:ש
  

אם  שתי  המעצמות  עושות  הסכמים  ביניהן וישנה 
החלטה של מועצת הבטחון הרי הענין מחייב לא לשלוח נשק.  עכשיו כנראה הנטיה לזרז 

  את משלוח הנשק, להכפיל ולשלש.  יכול להיות אחרי כן הסכם שלא לשלוח נשק.
  

  ב, ועוד  שאלה:   נתפרסם  פה  ושם  בעתונות המער
  שהרוסים  מוכנים  לשמוע  על  ויתורים  ביחס  לגבולות לטובת ישראל, ושגם במצרים 
  מכינים  משהו  כזה  ושרוסיה מבינה שצריך ללכת לקראת ישראל בענין ירושלים וביחס 

  גבולות  קלים.   אמנם  קיסינג'ר  אמר שאין הסכם שני מחוץ למה שנתפרסם. - לויתורי
  ל אולי היו דיבורים על כך.  הרי ישבו שלוש או ארבע שעות. אמנם הסכם שני אין, אב

  האם בשיחות הללו לא דובר על כך?
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  שר הפנים י. בורג:
  

יש  לי  הרגשה  שחלק  מהשאלות שנשאלו פה, נשאלו 
מוקדם  מדי,  וחלק  נשאלו  מאוחר  מדי.  יומיים שלושה ימים נימצא עכשיו ב"אדמת 

של מצב.    NO MAN'S LAND- של אינפורמציה ו NO MAN'S LAND. NO MAN'S LANDהפקר",  בתוך  
אחרי שהוכרז על הפסקת האש כבשנו מספר שטחים.    1948אני  מניח  שזה  ככה.   בשנת 

כאשר  שאלו  אחד המפקדים:  איך הוא נוהג כך, הרי הוכרז על הפסקת האש? אמר לי:  
ן" (יוצאי ליטא מחליפים "ס"  אני ליטבק, אמרו לי "שיס פייער, האב איך געשאס

ב"ש", כאשר אמרו "סיז פייער", הוא הבין "שיס פייער" היינו "ירה באש, ואני 
יריתי").   יכול להיות ששנים שלושה ימים יהיה לנו סוג כזה של דברים.  אני חושב 
שאנחנו  צריכים לקבל את זה כריאליזם לא מתוך פטליזם.  היות ואין פרט המשגיח על 

ים  ואין  הידברות, אין קשר בין מפקדים העומדים זה מול זה, ויש סימן שאלה הענינ
גדול.   אין עכשיו עצה אחרת מאשר לראות יום יומיים איך דברים יקומו.  ולכן אני 
חושב  כי  יתכן שהדיבור של קיסינג'ר היה בחלקו ג'סטה ובחלקו אסיאלגן או פלגין. 

  יותר מזה אין לדרוש היום.
  

  טוב:- אות ו. שםשר הברי
  

  הוא נכנס לשטח הרפואה.
  

  שר הפנים י. בורג:
  

  הייתי פעם שר הבריאות.
  

  אין היום למצוץ מאותו לימון יותר ממה שיש בו.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  עכשיו זוהי כבר חקלאות.
  

  שר הפנים י. בורג:
  

אני אומר זאת, מפני שצריכה להיות פרופורציה בין 
מטרידות  אותנו, ובין המצב האובייקטיבי, שאינך יכול למצוא השאלות  המתאימות,  ה

היום  דבר.   אני  בטוח  שגם המצב הפנימי של ניכסון ביחסים שלו עם הקונגרס ועם 
  הסנט, יש לו השלכות על עמדות בענינים שלנו.

  
בכל  אופן  אני  אומר:   איני חושב שהיום מסוגל 

  ה.מישהו לתת תשובה על השאלות ששואלים פ
  

  אולם אחרי שאמרתי זאת, אני רוצה לשאול שאלה.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  אין מוקדם ומאוחר.
  

  שר הפנים י. בורג:
  

יורק הם עכשיו מבולבלים קצת. - אנשי  הבונדס בניו
הם  אינם  יודעים מה תהיינה דרכי ההסברה כלפי חוץ כאשר ישנה הפסקת אש.  מה שיש 

סת מחר.  אבל אני שואל:  מה תהיינה ההנחיות בשביל אין  אני  מקנא בכנ  - בפנים  
  היהדות בעולם?
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  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
  

בקשר לשאלות ששאל השר ורהפטיג:  האם אפשר לשמוע 
  קצת על הרשמים שהוא התרשם במוסקבה ועל הלך הרוח שם?

  
שנית:  האם התרשם שצריך להיות בו בזמן משא ומתן 

סוריה  וגם  עם  ירדן או שיש מקום לדבר על משא ומתן נפרד עם סימולטני  גם  עם  
  מצרים?  לדעתי זהו המפתח למצב.

  
שלישית:   האם  היה  לך  רושם שענין המשך אספקת 

  הרכש מצד שתי המעצמות זהו המשך למשא ומתן?
  

  שר הסעד מ. חזני:
  

אני רוצה לשאול שאלות על היום ולא על מחר.  האם 
?  האם יש איזו ערובה לכך? STAND STILLן  אין  ערך רב לענין של לדעת  שר  הבטחו

  האם הענין עלה בשיחה?
  

שנית:  האם עלה בשיחה הענין של באב אל מנדב ומה 
  היתה תגובתו על כך?  האם היה לו ברור שגם זהו אחד המרכיבים של הסכם?

  
שלישית:   מה  בדבר מתן בסיס למחבלים?  האם אין 

ייבת  שאין מדינה רשאית לתת בסיס למחבלים לפעול מתוך אותה מדינה הפסקת  האש  מח
  מעבר לגבול נגד ישראל?

  
  שר התיירות מ. קול:
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  אתה מתכוון ללבנון שאינה שותפת לענין?
  

  שר הסעד מ. חזני:
  

  אני מתכוון גם לסוריה, גם לירדן וגם ללבנון.
  

  רביעית:   האם  הוא נשאל והאם הוא השיב על שאלה 
  במידה  וייכנסו  לראשית  דיבורים  על  שלום  ועל הסדרים שיתאמו אתנו את    כזו:

  הדברים?   כנראה  מתוך ארבע האפשרויות אין לנו ברירה אלא להסכים לכך שכל המשא 
  ומתן  יהיה בחסותם של האמריקאים והרוסים.  האם דובר אתם על כך, שביחס לכל מהלך 

  יות שיהיה תיאום אתנו?שירצו להציע לגבינו או למתן הנח
  

חמישית:   בקשר  לאמברגו, אני חושש שיכול להיות 
  הסכם כזה ביניהם, שהרוסים לא יקיימו אותו והאמריקאים כן יקיימו.

  
שישית:   מזה  אני בא לענין שעל אודותיו דיברנו 
קודם  לכן,  היינו  בקשר לאיזה מנגנון של פיקוח על הפסקת האש.  לכאורה היה טוב 

תר ששני הצדדים יסתדרו ביניהם על רקע צבאי.  אבל תהיינה הפרות של הפסקת האש, יו
והמצרים  יצעקו  שאנחנו  הפרנו  את הפסקת האש; כך יש להניח; ואם תפול יריה, הם 
יגידו  שאנחנו  היינו הראשונים לפתוח באש.  ויריה יכולה תמיד ליפול, גם על ידי 

לים לומר שאנחנו הפרנו את הפסקת האש, ואז יגידו פליטת  כדור  מצרור, ואז הם יכו
המעצמות,  מפסיקים  את  אספקת  הרכש,  ברית  המועצות  רק  תגיד  ותמשיך  לשלוח 
והאמריקאים  באמת  יפסיקו.   מבחינה  זו  מוטב שבפיקוח על הפסקת האש יהיה גורם 

  שלישי.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
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  אני מוותר הפעם על רשות הדיבור.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

לא שאלתי אותו מתי מתחיל המשא ומתן.  הוא גם לא 
עשה רושם שהמשא ומתן מתחיל מחר מחרתיים.  קצת לפני צאתו נתקבלה הידיעה על קבלת 
הפסקת  האש  על ידי מצרים.  מסוריה כמובן שלא היתה אז תשובה.  ממוסקבה שאלו את 

לי שקוסיגין דיבר עם סאדאת בענין זה.  הם הערבים  בענין הפסקת האש.  אני מתארת 
היו  צריכים  גם  לתת תשובה למועצת הבטחון.  מצרים נתנה תשובה, סוריה לא נתנה. 

  לא היה לו מושג מה תגיד סוריה.
  

שאלתי  אותו:  לאיזו משתי המדינות, היינו סוריה 
תר סנטימנטים ומצרים,  יש לרוסיה יותר סנטימנטים וקשר?  לכולנו נדמה שיש להם יו

  לסוריה.  והנה להפתעתי דעתו היא שלא.
  

  שאלת המשא ומתן אינה ענין של ימים.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  מי יזום את המשא ומתן?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

הדבר  תלוי  וודאי  בכך תחת חסותו של מי יתנהלו 
הם וודאי יטלו את  השיחות.   אם  נסכים  לכך  שאלה יהיו הרוסים והאמריקאים, הרי

יהיה זה או"ם.  אבל ברור שהם יהיו אלה שיטלו את היוזמה.  כאשר  - היוזמה, אם לא 
יתחילו  השיחות,  וודאי  שתצטרך  להיות הידברות בינינו ובין האמריקאים.  תצטרך 
להיות  קצת הידברות בינינו ובין האמריקאים, בלי חסותם של הרוסים.  אבל לי נדמה 

  יין ענין למחר.שאין זה עד
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  השר לקליטת העליה נ. פלד:

  
  אבל זוהי נקודה שהממשלה צריכה לסכם אותה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  לא גמרנו עדיין.

  
אם  גם  איני בטוחה, אבל אני מתארת לי שהם שאלו 
גם  את  סוריה  וגם  את  מצרים בענין הפסקת האש.  אבל איני מציעה שניכנס עכשיו 

יהיה  אם נניח שסוריה לא תקבל את הפסקת האש.  כשהיא אינה מקבלת את לויכוח  מה  
הפסקת  האש,  הענינים מתנהלים כמו שהם.  אבל אני מניחה שכעבור שבוע סוריה תגיד 
שאכן  היא  מסכימה  לקבל  את  הפסקת  האש.  איני מניחה שאנחנו נגיד שאין אנחנו 

  מקבלים זאת.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  אני איני מתאר לי כך.גם 
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אם  כן  אין חלוקי דעות.  אם הם אינם מקבלים את 
 - וגם שר הבטחון דיבר הערב על כך  - הפסקת האש והם יורים, נדמה לי שמקובל עלינו 

שאנחנו  נמשיך  להלחם,  אבל  גם אם אין הם מקבלים עדיין את הפסקת האש, אך ישנה 
האש, איש לא ירצה ליזום דברים ביוזמתנו, דברים שאינם הכרחיים.  אוירה  של הפסקת

אם  הם  יורים,  מובן  שנענה, אבל שנלך לכבוש עוד איזה מקום ולסכן עוד חיי בני 
  אדם, נדמה לי שזה אינו נחוץ וזה לא יעזור.
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  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  יש חצי הפסקת האש.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אם הם שותקים.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  דה פקטו.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

בענין  סוריה  ואספקת  נשק על ידי ברית המועצות 
לסוריה.  אני חושבת שאנחנו צריכים להניח באופן ריאליסטי שאם תהיה הפסקת האש או 
לא תהיה הפסקת האש, הרוסים וודאי ישלחו לערבים לכל הפחות מה שהאמריקאים שולחים 

היינו  לשלוח  להם  תמורה  על הנשק שהם איבדו בקרבות.  בכל אופן נדמה לי  לנו, 
יסלחו לי  - שאנחנו  צריכים  להיזהר מלהגיד איזה דבר בענין אמברגו על שליחת נשק 

הרוסים אם אומר שגם אם יתחייבו לא לשלוח נשק לערבים, אין לי ספק שהם לא יקיימו 
  ו האמריקאים.  צריך לראות איך זה יהיה הלאה.זאת.  מי שעלול לקבל את זה אלה יהי
  

אין  אני חושבת שהרוסים יפסיקו לשלוח אספקת נשק 
לערבים.   הם  ממילא יספקו להם נשק בכל מצב שהוא, נהנה לפחות גם אנחנו ממשלוחי 

  נשק.
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
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  מה יהיה עם שני מיליארד הדולרים?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

כל  צריך  להוציא  את הכסף הזה.  לא דובר קודם  
בענין הגבולות.  קיסינג'ר אמר במפורש:  אין אני מוציא תכניות שלום מכיסי.  באו 
אליו  ערבים,  ביניהם  נציגים  מאלז'יריה ואמרו:  נו, אתה תעשה שלום, קבלת פרס 

פיה אלחץ על נובל,  תלחץ  על  ישראל.  הוא אומר:  טוב, אבל תתנו לי תכנית, ועל 
ישראל.   הם  אמרו:   לנו אין תכנית.  אמר הוא:  גם לי אין תכנית; אתם מוכרחים 
להביא  תכניות,  בדיוק  כמו  שישראל צריכה להביא תכניות; זה יכול להית רק דיון 

  בין הצדדים ולא תחכו ממני, שאני בדרך פלא אוציא תכניות מהשרוול.
  

  א ומתן?שאלו:  האם רק מצרים תיכנס למש
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
שאלו:   האם  יש  לו  רושם שאם מצרים בלבד תרצה 
להכנס  למשא  ומתן,  האם רוסיה תקשר את זאת עם כך שהמשא ומתן צריך להיות גם עם 

  סוריה?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אני חושבת שאין הם קושרים זאת עם סוריה.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  הוא:  NEGOTIATIONהאמריקאי לענין של הפירוש 
DIRECT  NEGOTIATION.  WE  WILL   INSIST   ON   IT.   THAT   IS   THE   ONLY   

.INTERPRETATION  
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  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
  

  האם יש סיכוי לנהל משא ומתן רק עם מצרים?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

בל הוא לא השאיר לא שאלתי אותו במפורש על כך.  א
  רושם שהם קושרים את כולם יחד.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
  אם  אנחנו  רוצים להיות רציניים, הרי לפי דעתי 
  המחשבות  של  מצרים כיום לא ירחיקו לכת.  יש להם די בעיות להתעסק עם קדאפי ועם 

  העיראקים.  אם הם ישמרו על הפסקת האש, תהיה זאת המהפכה הגדולה ביותר.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

.  אמרתי שיש לנו STAND STILLהם  לא  דברו  על  
  .STAND STILL- זכרונות לא נעימים בקשר לענין של ה
  

  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  ? STAND STILLמה זה 
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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  שלא יזיזו טילים.
  

בענין באב אל מנדב לא ידע שיש בעיה כזאת, יש שם 
הוא אמר שהוא יטפל בזאת.  הוא אמר, שאם המשחתות המקיימות את ההסגר  הסגר.   אבל

הן  מצריות,  הרי באופן אבטומטי ההחלטה חלה עליהן, אבל במידה שמדובר גם בתימן, 
  הרי יטפל בזאת.  בכל אופן הוא לא ידע שיש בעיה כזאת.

  
על  המחבלים  לא דברנו בכלל.  לבנון אינה שייכת 

  לענין.
  

על  אמברגו.   בענין פיקוח על הפסקת   לא  דברנו
  האש, אני מציעה שלא ניכנס עכשיו לדיון, נחכה יום יומיים.

  
אבל  אני  אומרת שוב:  יכול להיות שזה רק חלום, 
אבל לו אפשר היה להגיע לכך שיהיה פיקוח משותף שלנו ושל המצרים, הרי היה דה דבר 

נין.  שנית:  היה טוב אילו היה משהו אידיאלי.  קודם כל אלה הם צדדים השייכים לע
  משותף.  אבל איני יודעת אם זה ניתן.
  

עכשיו אנחנו צריכים להחליט רק על דבר אחד:  האם 
  אנחנו מסכימים לחסותם של שני השותפים הגדולים?

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
האם  צריך  להחליט על זה היום או רק אחרי הדיון 

  פרסם כי החלטנו בענין זה.בכנסת?  לא הייתי רוצה שית
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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זה  אינו  בוער  היום.  אפשר להחליט על כך אחרי 
  הדיון בכנסת.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  אפשר להציע "שנבחר רק ברוסים".

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
או    שנבחר   בבולגריה   או   יוגוסלביה   שהן 

  "אובייקטיביות".
  

  ורהפטיג: שר הדתות ז.
  

אבל  אם  נחליט שאנחנו מציעים את האמריקאים ואת 
הרוסים, יהיה מחר בכנסת ויכוח על כך שאנחנו מכניסים לכאן את הרוסים.  אבל יתכן 

  שאין ברירה טובה מזו.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  צריך לחשוב על זה.  זהו דבר רציני.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

ייתי אומרת:  נדון לו  חשבתי  שזה  בוער הערב, ה
ונחליט.   קיסינג'ר  אומר  שאין זה בוער.  הוא אמר שבכלל חשב לנוח יום יומיים. 

  יכולים להחליט על כך אחרי הדיון בכנסת.
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  אם אין בעיות אחרות, אפשר ללכת לישון.
  

  .24.07הישיבה ננעלה בשעה 


