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יום ד', כ"ח בתשרי  - ישיבה כא/של"ד של הממשלה  - פרוטוקול 
  )הממשלה, ת"א- בלשכת ראש -  21.30(בשעה  24.10.73 - תשל"ד 

  
  
  

  יו"ר, א. אבן, י. אלון, ח. גבתי, י. גלילי,  - ג. מאיר      נכחו השרים:
  ן, ש. הלל, ז. ורהפטיג, מ. חזני, פ. ספיר, נ. פלד, מ. דיי

  טוב, י.ש. שפירא.- ש. פרס, מ. קול, ו. שם
  

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

  
  

  ראש המטה הכללי של צה"ל  - אלוף ד. אלעזר        - רב
  זכיר הממשלה מ - מ. ארנון                
  לשכת שר החוץ  - א. בנצור                
  לשכת שר הבטחון  - סא"ל א. בראון           
  הממשלה - הכללי, משרד ראש- המנהל - מ. גזית                 

  ) 69(מאמצע סעיף 
  ) 69ראש המוסד (מאמצע סעיף  - צ. זמיר                 
  י לראש הממשלה מזכיר צבא - תא"ל י. ליאור           
  לשכת ראש הממשלה  - א. מזרחי                
  המנהל הכללי, משרד החוץ  - א. קדרון                
  לשכת שר הבטחון  - תא"ל י. רביב            
  לשכת הרמטכ"ל - סא"ל א. שלו             

  
  
  ןדיוני מועצת הבטחו - הפסקת האש  - .  המצב בחזיתות 69       סדר היום:

  
  

  תמר כפתורי   רשמה:
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דיוני מועצת הבטחון  - הפסקת האש  - המצב בחזיתות .  69

  הממשלה בשבתה כועדת השרים לעניני בטחון
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אני מציעה שני סעיפים לישיבה זו.
  

 - ראשית נשמע איך פועלת הפסקת האש בשתי החזיתות 
  יטיים בין וושינגטון לבינינו.בדרום ובצפון, ואחר כך נשמע על ההדים הפול

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
אתמול בלילה עוד היו נסיונות מצריים אחדים, אשר 
נמשכו  גם  היום, להציל את הארמיה השלישית באמצעות ירי שלהם על כוחותינו ממערב 

קהיר, מאחורי קו כוחותינו.  כל - לתעלה  ועל ידי כח של טנקים באזור שעל ציר סואץ
ון  לפרוץ  החוצה,  כלומר  אל מאחורי כוחותינו.  זה היה בנוסף לנסיון זאת  בנסי

סואץ, לנסות לפרוץ קדימה.  בעקבות - בפקודה שניתנה לדוויזיה הרביעית על ציר קהיר
כל  הנסיונות  האלה,  גם  כוחותינו פעלו לטהור השטח והשלמת חסול כיסי ההתנגדות 

מיגים  29ים בפעולות שלנו, והמצרים העלו ותקון  הקו  שלנו.   השתמשנו  גם במטוס
.  לנו לא היו היום אבידות 15בנסיון  לתקוף  את  כוחותינו  היום,  מהם  הופלו  

במטוסים.   כרגע המצב הוא כפי שאתארו, ואתחיל בקטע הדרומי של התעלה, מהאגם המר 
ולה.  בקטע ועד  נמל  סואץ.   אנו  יושבים  לרוב  אורך התעלה, לא לאורך התעלה כ

האחרון  ישנו  אי שהם נשארו בו מן הצד המערבי.  נאחזנו בפרברי סואץ, לא נכנסנו 
אליה  כי  לא  רצינו  בלחימה בשטח בנוי, מאחר וזהו קרב אשר מצריך אבידות רבות. 
היו  לנו שם הרבה אבידות.  נמל עדביה בידינו, וכתוצאה מכך גם הציר אשר עוקף את 

ו של דבר לקהיר.  יש לנו כוחות ערוכים בשטח רכס ג'ניפה והציר עתקה  ומוביל בסופ
  קהיר - אשר  מוביל  אל  סואץ.   הקו  החיצוני  שלנו  הוא  על  שני  הכבישים סואץ

ג'ניפה.   על  ציר  ג'ניפה  הגיע כח האו"ם עד לכוחותינו וחזר קילומטר או - וקהיר
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קוראים משורי אאידה.  משורי אאידה שניים  אחורנית,  ושם  קבע נקודה.  לאזור זה 
ק"מ מהאגם והתעלה.  היה במקום  25-30בידינו, כאשר המצרים יושבים ממול במרחק של 

מערך  מצרי  אשר נעזב היום, וכוחותינו התקדמו אליו.  לא היה בו שום קרב.  בחלק 
לאי. איסמעיליה, ויש שם מערך מול החייץ החק- הצפוני,  אנו  חוסמים  את כביש קהיר

לא  נאחזנו  בחייץ  עצמו ובגשרים שלו.  מאגם תמסח עד דוורסואר התעלה היא שלנו. 
מהצד השני, ראש הגשר שלנו הוא כפי שהיה, ולא הרחבנו אותו יותר, כי האזור מבוצר 

  והקרבות בו קשים.
  

הכח  השני  של  הארמיה השניה יושב גם ממזרח וגם 
מכותר במזרח התעלה עם שתי דוויזיות חי"ר,  ממערב לתעלה, והכח של הארמיה השלישית

ושרידים של שתי חטיבות משוריינות.  שרידים ממש, כי שתי החטיבות  19ומס'  7מס'  
היו  בקרבות  קשים  והפסידו כח רב.  יש פה שתי דוויזיות ושרידים של שתי חטיבות 

לפי התקן יש  חיילים, כלומר 13,600שריון.   לפי התקן בצבא המצרי, דוויזיה מונה 
אלף איש.  אני מניח שיש פחות מהתקן, יש להם אבידות וחלק מהכח ברח  -30פה קרוב ל

אלף חיילים, אך זוהי  25-20ויצא  מן  הצד המזרחי.  כך שאני מעריך כי יש פה בין 
הערכה  גסה.   הבעיה  שלהם  היא, איך מקיימים את הכח הזה.  לפי הערכתנו יש להם 

ה ימים או פחות.  אנו לא יודעים עד כמה נפגעו, אך מבחינה תקנית מזון ומים לשלוש
צריך להיות להם מזון ומים לשלושה ימים. השאלה היא, עד כמה פגענו במחסני המזון, 

  התחמושת והמים.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

  על כמה קילומטרים הם יושבים?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

"מ ובעומק ק 50הם  יושבים  במובלעת  באורך  של  
ק"מ.  הבעיה שלהם היא, שאין להם קשר יבשתי עם הכח בכלל.  הוא  10-12ממוצע  של  

מנותק  יבשתית.   האפשרות  היחידה להגיע אליו היא דרך הים, מהחוף המערבי ומפרץ 
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סואץ,  או  בטיסה נמוכה בהליקופטר מעל לים.  לכוחותינו יש פקודה למנוע כל גישה 
באויר והן בים.  מה שאני יכול לציין עוד, הוא שכרגע מתארגנים למערך  הזה,  הן  

ונערכים, ובשלב זה הכל נשארים במקומם, ואנו עדיין לא עושים שנויי היערכות, שמא 
  תהיה איזו שהיא התחדשות של קרבות.
  

  אם  משהו  מדאיג  אותי, הרי זה כפי שאמרתי באחת 
  הטילים מסביבנו.  כאן יש כבר סימנים  הישיבות  הקודמות,  האפשרות של חדוש מערכי

  לטילים  מאחורי  המערך  שלנו,  ובמקום נוסף יש עבוי של מערך הטילים.  אם יקימו 
  מערכי  טילים  חדשים,  נצטרך שוב להלחם קשה כפי שעשינו, כדי לזכות בחופש פעולה 

  , כי מרבית אוירי.   יחד  עם  זאת,  איני חושב שיש לצבא המצרי כושר פעולה התקפי
  סבלה הרבה  4העוצבות  נפגעו  קשה.  שתי דוויזיות לכודות, דוויזיה משוריינת מס' 

  סבלה אף היא הרבה  21אבידות,  והיא  מחזיקה  עתה  קו  הגנה, ודוויזיה משוריינת 
  , שאף היא סבלה אבידות כבדות. 24אבידות.  בסך הכל מחזיקה את המערך דוויזיה מס' 

  נפגעה  גם  היא, ואיני יודע היכן נמצאים שייריה.  אלה הן   6נת  דוויזיה  ממוכ
  היא עתודה מצרית להגנת קהיר.  היא מחזיקה  3עוצבות השריון, דוויזיה ממוכנת מס' 

  בקו  3בקו  הגנה  מול  קהיר.   מבחינה  זו  מה שעומד מול קהיר היא דוויזיה מס' 
   200-250הכל - יקה ובית ספר לשריון, בסךשהצבעתי  עליו  ובתוך  קהיר  משמר הרפובל

  טנקים.   כך  שהמסך מול קהיר אינו חזק.  אנו יודעים שמגיעה חטיבה לובית לקהיר, 
  מערבית  מתייצבת  מולנו חטיבה מרוקאית.  הם מגרדים את כל הכוחות שלהם. - ודרומית

   15בדו היום אין  להם  כח  התקפי  כרגע, אך הם יכולים לתגבר את כוחותיהם.  הם א
  , כלומר מחצית הכח שהיה להם -293מטוסים,  והיום מגיע מספר המטוסים שנותרו להם ל

  עם תחילת המלחמה.
  

אך  הבעיה  אינה  מטוסים, כי הם מקבלים מטוסים, 
אלא  טייסים.   אנו  יודעים  שבתחום זה מצבם חמור ביותר.  כי זוהי נקודה רגישה 

  אצלם.
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  שר הסעד מ. חזני:

  
  מה עם הכח המצרי שהיה באמצע הגזרה המערבית?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
הוא  היה, הוא אינו קיים עוד.  במזרח אין כיסים 

  הדדיים, אך הקו לא ישר אלא מתפתל.
  

כרגע שורר שקט מוחלט והפקודה שיש לכוחותינו היא 
מטוסים  לא  לפתוח  באש יזומה בשום מקום.  יש רשות לכוחות לפתוח באש חופשית נגד

אם  טסים  מעליהם,  ובאש למניעת התחברות עם הארמיה השלישית בים ובאויר, וכמובן 
להשיב באש אם תפתח על כוחותינו באיזה מקום.  אין שום פעילות התקפית שלנו.  אני 
לא  יודע  את המספר הסופי של השבויים, אך מהשטח מדווחים על המון חיילים מצריים 

הרבה מכוחותינו לא יכלו לקחת את כל השבויים שבשטח, כי לא  אשר  מסתובבים  שם.  
, ויכול 2000-3000רצו להעצר.  אני מעריך שמספר השבויים המצרים שבידינו עתה הוא 

מאד  להיות  שמחר  נדע  מספר  מדויק  יותר  ואולי  גדול יותר.  כמו כן מדווחים 
יש הרבה מאד  3יסטי של ארמיה כוחותינו  על  כמויות  גדולות של שלל.  במרחב הלוג

כלי  רכב,  רכב  אמפיבי,  טנקים  וציוד צבאי למיניו השונים.  כל זה נתפס וממחר 
נתחיל  לאסוף  את  השלל,  כי  הפעם לא רק שמענין אותנו השלל שיהיה לנו, אלא גם 
  שיהיה  לשמוש מיידי, איני יודע עדיין מספרים על כמויות השלל, מה שאני יודע הוא 

  הגולן  סופרים את הטנקים.  עוד לא גמרנו את הספירה, אך יש כבר עתה למעלה - שברמת
אפשר יהיה  -100שמישים לחלוטין, ואני מעריך שעוד כ -100טנקים,  מתוכם  כ  -400מ

להשמיש  תוך  זמן קצר יחסית.  יש כאלה שמחייבים עבודה רבה יותר, ובהם לא נטפל, 
למעלה ולמטה יש סיכוי סביר שנוכל להקים דוויזיה עם  אך  בסך  הכל  אני מעריך כי
טנקים  147טנקים.  גם למלחמה הזו נכנסנו עם  300-400ציוד  רוסי,  בסדר גודל של 

סובייטים עם תותח שלנו ותחמושת שלנו.  מצאנו לא מעט תחמושת, ונראה איך להתארגן 
  לכך.
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  שר האוצר פ. ספיר:

  
  האם בין השבויים יש קצינים?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
בוודאי.  300-200בין  השבויים  יש  הרבה קצינים 

  אלופים וטייסים רבים.- משנה, סגני- אין גנרלים עד כמה שידוע לי, אך יש אלופי
  

ברמת הגולן אין שינוי.  פעלנו היום מעט, כי היו 
צנו ידיעות  שהם מרכזים כח שצריך לתקוף את החרמון.  ידענו היכן הוא מתרכז, והפצ

אותו  גם  אתמול וגם היום.  גרמנו לו אבידות גדולות מאד, והם לא יכלו לבצע שום 
התקפה  על  החרמון.   הכח  מנה  כמה  גדודי  קומנדו,  צנחנים וגדודים עיראקיים 
וסוריים.   במשך היום שרר שקט מוחלט, פרט לדבר מוזר שארע הערב לפני שעה.  נורו 

ותינו במקום מסויים.  הם לא פגעו בכוחותינו, לא השבנו פגזים  על כוח  10פתאום  
  אש, ושקט שורר ברמת הגולן.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
של החלטת  2אני  רוצה  להציג שאלה הקשורה בסעיף 

מועצת  הבטחון.  אם יבקשו מאתנו לסגת לגבול שהיה בעת הפסקת האש הראשונה, ולאחר 
האם לא תהיה זו הוכחה  - כבשנו את סואץ וכו'  האש- שפרסמו  בעתונות כי לאחר הפסקת

חותכת  שאנו  צריכים  לסגת?   ב. אם ידרשו ישירות או באמצעות מועצת הבטחון דרך 
לאספקת  מזון  לצבאותיהם  אשר  נמצאים  מהצד  המזרחי, האם אפשר יהיה לסרב לכך? 

  נתקנו את הקשר, האם ניתן לחיילים למות שם ברעב?
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  ושר החינוך והתרבות י. אלון: סגן ראש הממשלה
  

  שיתמסרו.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

האש לתוקפה, כאשר קיימת הפסקת - אחרי כניסת הפסקת
אש,  האם אנו נמצאים במצב בו המשפט הבינלאומי אומר כי זוהי חובה לספק מזון לכח 

ולה של  האויב,  אם  יש  הפסקת  אש אתו?  לי נראה שזוהי דרישה שמועצת הבטחון יכ
להעלות,  אחרת  יש אמנם הפסקת אש, אך אנו ממיתים את המצרים שם.  לעומת זאת, אם 
ממשיכים  לבוא  מרוקאים ולובים לאחר כניסתה של הפסקת האש, מצדנו צריך לעורר את 
הענין.   הרמטכ"ל  אמר  כי  הפצצנו  היום  בסוריה, אני מניח כי עשינו זאת לפני 

  אש. שהודיעו על הסכמתם להפסקת
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

  לפני.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  צריך לדאוג לפרסום בהתאם.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

אני  רוצה להעיר הערה בשולי הדיווח, כדי להפנות 
  תשומת  לב  להתבטאות  האמריקאית  על  בעית  הקו.   סקאלי  אמר אתמול בשם ממשלת 

של נסיגה לקוים של שלשום, אך לפי דעתם אי הברית, כי הם יצביעו בעד המושג - ארצות
אפשר  בשום  אופן  לקבוע  היכן היו הכוחות אתמול והיום, ולמעשה פילס דרך לטענה 
שזהו  דבר  שאי  אפשר  לבררו  כלל, והדבר החשוב הוא לבסס את הפסקת האש ולהתקדם 
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פחות בהירים  של החלטת מועצת הבטחון.  איני מציע שנהיה  -3ו  2להגשמת  סעיפים  
מאשר  הוא  מצפה  שנהיה,  והמפות אשר התפרסמו כל כך סותרות ובלתי אחידות, שאני 

  מסופק אם מישהו יוכל לחייב את ממשלת ישראל בהן.  אך דיה לצרה בשעתה.
  

עלי לדווח שהפעילות הסורית במשך היום נועדה לשם 
וולדהיים ושאל אם ברור קביעת  הפסקת  האש  כעובדה  משפטית.  הנציג הסורי בא אל 

לוולדהיים  שגם  ישראל וגם סוריה קבלו את הפסקת האש, והאם וולדהיים מוכן לעזור 
בסדרי  הפקוח  על  הפסקת האש.  השאלות נשאלו בטלפון.  לאחר מכן נפגשו וולדהיים 
מסר תשובה חיובית על שתי השאלות, שהוא מקבל את ההודעה שסוריה קיבלה על עצמה את 

האש,  ומוכן  להציע  למשקיפים לזוז מהקו הישן אל הקו החדש של הפסקת אש.  הפסקת 
באנו  איתו  בדברים, ואנו מצפים למכתב שלו בו ייאמר:  א. סוריה קיבלה את הפסקת 

  להבין כי גם ישראל קיבלה את  - על וולדהיים   - האש  וביקשה  פקוח,  והאם  עליו  
יפים.  סלסוואו ביקש קשר אתנו לשעות הקרובות האש,  ומה ההמלצה בענין המשק- הפסקת

  ומחר בבוקר, ואני מניח כי תשובתנו לא תהיה חיובית.
  

אנו בודקים את המצב המשפטי לגבי האספקה ליחידות 
המכותרות.   אני  מאד  פסימי באשר לאפשרות המשפטית למנוע מזון.  אם השאלה היא, 

ב.   אך  האם נוכל לסרב במסגרת החוק האם  נוכל  לסרב,  התשובה  היא  שנוכל  לסר
הבינלאומי?   אני  קצת  פסימי באשר לכך.  האם החוק הבינלאומי מאפשר לאחר הפסקת 
האש הכנעת יחידה על ידי אי אספקת מזון, איני חושב שישנה אפשרות כזו.  אני זוכר 

לאפשר  הצופים  והפריצה  שלנו  לנגב, על רקע סירובם של המצרים- את  השיירות  להר
  שיירות מזון.

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
  שם היה הסכם, והם הפרו אותו.
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  שר החוץ א. אבן:
  

אני חושב שנצטרך להכריע, אך אם נמצא לכך תמיכה, 
  אני מסופק.  אם יש סדק של אפשרות כזו, הדבר יובא לממשלה.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
  להחליט  על  אפשרויות  אני  מניח  שאנו  צריכים 

  הפתוחות לגבי הארמיה השלישית.  פשוט כדאי שנבחן את כל האפשרויות האלטרנטיביות. 
  יכול  להיות  שאנו  עוד לא מוכנים לכך, לכן אני מציע שנבדוק מה אנו רוצים ומה 
  אנו  יכולים  לעשות,  ומה  המצב  המשפטי,  כדי שתהיה לנו בענין זה עמדה מגובשת 

  ורה.ובר
  

  האש,  היו  לנו  כמה  דרישות, מהן - באשר  להפסקת
  בצורה ישירה ומהן בצורה עקיפה.  אני רוצה לשמוע מה קורה בענין השבויים, האם יש 
  כבר  הדברויות פרלימינריות כלשהן?  ונקודה שניה נוגעת לכוחות סדירים של מדינות 

  הנמצאים שם ישנם כאלה שאנו  אחרות  אשר  נמצאים  במצרים  ובסוריה.   בין הכוחות
  יודעים כי עמדתם היא, שכאנשי מדינות אחרות, אינם מקבלים על עצמם את הפסקת האש. 
  כך העיראקים, כך המרוקאים וכך הלובים.  אני חושב כי צריך לשאול, או בעצם לומר 
   באמצעות  האו"ם,  מה  מצרים וסוריה יכולות לומר לגבי זה שנמצאים אצלה כוחות של

  האש, והאם מובן או שאנו צריכים לומר זאת בצורה - מדינות  שאינן  מקבלות את הפסקת
  של קביעת עמדה, שכל פעולה של אחד הכוחות האלה מתוך סוריה או מתוך מצרים, מסכנת 
  את עצם הפסקת האש.  אחרת נהיה במצב די מוזר, כאשר העיראקים יפעלו מתוך שטחה של 

  ברורים.  אני חושב שצריך להבהיר את הדברים לנשיא מועצת סוריה, והדברים לא יהיו 
  הבטחון  ולמזכיר  הכללי של האו"ם.  גם שאלת השבויים היא שאלה המטרידה אותנו עד 

  מאד.
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  שר התיירות מ. קול:
  

לגבי ירדן, הם החליטו שהם מקבלים את הפסקת האש. 
  סורי. יחד עם זאת הודיעו, כי הצבא שלהם בסוריה, נמצא תחת פקוד

  
  השר לקליטת העליה נ. פלד:

  
  סוריה קיבלה את הפסקת האש.

  
  שר התיירות מ. קול:

  
במקום  אחר לא היתה מלחמה איתם, ולא היו צריכים 

האש.  המקום היחידי בו לחמו, הוא סוריה.  השאלה היא אם יש מקום - לקבל  את הפסקת
  והאם יקבלו על עצמם את  לברר,  האם  הצבא  הירדני  ישאר שם או לא, מה תפקידו שם

  האש.- הפסקת
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

דברנו  קודם  על  כך שאולי יוכל להווצר קשר בין 
בעית  חילופי השבויים לבעית אנשי הארמיה השלישית המנותקים, במידה שהמצרים אינם 

היה מתכוונים  להסכם  על חילופי שבויים, ושמעתי בראיון עם שר החוץ שלנו, כאילו 
דבור  ברדיו המצרי על כך שתור הטיפול בבעית השבויים יגיע רק לאחר שישראל תיסוג 

קהיר בעברית אמר זאת.  יכול להיות שאם תתעורר הבעיה - ביוני.  קול -4אל גבולות ה
ההומניטרית  של מניעת מוות ברעב של אנשי הארמיה השלישית, צריך יהיה לכרוך אותה 

  חלופי השבויים. בבעיה הומניטרית אחרת, של
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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שמענו  משר  החוץ וגם מהרמטכ"ל כי בודקים עכשיו 
מה  הנוהג  הבינלאומי  המשפטי  לגבי מקרה כמו זה של הארמיה השלישית.  יש לזכור 
שהיא לא נכנעה, אלא יושבת שם על נשקה וזוהי יחידה לוחמת.  יבדקו את הענין, ואז 

  בקשנו מתקוע לברר את הנקודה הזו. נדע.  באשר לעיראקים,
  

  שר החוץ א. אבן:
  

בקשנו  ממנו  לדרוש  לכלול את הנקודה הזו במכתב 
האש,  כדי שההתחייבות הזו תחול על הפקוד הסורי לרבות - ההתחייבות  הסורי  להפסקת

  העיראקי.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  נדמה  לי  שיש  לנו פה שלושה שלבים.  אני מקווה 
  משכו זמן רב.  הראשון:  הצבת משקיפי האו"ם, בינתיים הציבו רק נקודה אחת. שלא יי

  ציינו מספר נקודות, אך הם יצאו מקהיר והתעכבו פה ושם.  אם יוצבו משקיפי האו"ם 
  גם בסוריה, תהיה לכך זיקה הדדית, שאכן קיימת הפסקת אש.

  
  ב.  בשלב  זה  תועלה  גם  בעית  השבויים  ומעבר 

  מנדב.   אם יש הפסקת אש, ישנם כל אותם דברים שצריך - אל- הנפט  דרך  באב מיכליות 
  לעשות  בגמר  מלחמה.   אני כמו כולם חרד לענין השבויים, אך איני מתעלם מהעובדה 
  שאנו  ממשיכים  לקחת  שבויים, ולא רק שאנו לא יכולים לומר עתה כי אנו רוצים את 

  ה זה מציאותי בשלב זה, כי עדיין אנו לוקחים השבויים  שלנו  בחזרה, אלא שלא יהי
  שבויים לאחר גמר היריות, ועוד לא הגענו לרגע זה.

  
ג.  התייצבות  הקוים.   בקו  הסורי  איני  רואה 
בעיות  מיוחדות  בענין זה.  אני בהחלט רואה בעיות בחזית המצרית, ואולי יש מקום 

לא רק כלפי חוץ אלא אפילו בפורום  גם  לרעיונות  מיוחדים,  אך בוודאי לא עכשיו,
הזה.   מה  שאני  רוצה  לומר  הוא, שלשבת לאורך ימים על הרכס של ג'ניפה, עם כל 
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היתרונות  האופרטיביים  שהוא  מקנה  לנו,  זה  מעורר  בעיות, בשעה שלשבת באצבע 
  הסורית, זה לשבת ליד הבית.  אך מוקדם מדי להכנס לכך.

  
יע לחברי הממשלה הוא, שהגישה מה  שאני  רוצה להצ

שלנו  לארמיה השלישית תהיה יציאתם משם, לא שהאוכל יבוא אליהם אלא שהם יבואו אל 
האוכל.  לא נרעיב אותם ולא נציע להם להיות שבויים, אלא נבקש מהם לצאת משם.  אם 
לא,  נעמוד  במצב מאד מאד לא טוב עבורנו.  יתרוננו עתה הוא בכך שהמצרים נמצאים 

אש ואנו "רוכבים" עליהם אך לא תוקפים - במקום  ובשטח  הנוח  עבורנו.   יש  הפסקת
אותם.   אך  מה  שעלול  לקרות הוא, שבינתיים יעבירו סוללות טילים לעברנו ממערב 
התעלה,  ואם נאפשר להם להביא אספקה אל הארמיה השלישית, ונשק יש להם, הם יתחזקו 

אש, אז הם לא יירו, אך למה זה טוב? - טוב? יש הפסקתויהפכו לכח לוחם.  לשם מה זה 
לכן  בשלב  ראשון,  אם  תתעורר השאלה הזו, אנו צריכים בכל תוקף לומר שניתן להם 

  מעבר חופשי, על מנת שייצאו.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  בלי נשק?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  בלי נשק.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  יעזבו.אפילו עם נשק, ובלבד ש
  

  שר הבטחון מ. דיין:
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אין להם מים ואוכל, ואיש אינו מציע להרעיבם, אך 
נפתח  להם  דרך שיעברו בה.  אבל אני רוצה להדגיש גם את הצד הנגטיבי, שאם ניקלע 
למצב,  ואפשר  להקלע  אליו,  שמתוך גישה הומניטרית שלנו ולחצים של האו"ם וכו', 

ירה דרך מסדרון מסויים, אז היתרונות האופרטיבים ניתן  להם אפשרות לקבל אספקה סד
שיש  בישיבתנו ממערב לתעלה, לא יבואו לידי ביטוי, ואילו הם יחיו חיי אושר בגדה 
המזרחית.   לכן,  אם  יהיו  במצוקה,  אני מציע כי נאמר להם לצאת משם, אפילו אם 

אנו עלולים לעמוד  יבואו  במקומם  משקיפי  או"ם, ולא נכלכל שתי דוויזיות.  אחרת
  במצב בו ילחצו אותנו משני הצדדים, כאשר יהיה להם נוח.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  בענין  השבויים,  נאמר  לנו  שאתמול  בבוקר פנה 

  ערב ואשר צוטט כאן.  לא - ניכסון  בשדר אל ברז'נייב.  שמענו מה שנאמר על ידי קול
  ערב ופרשניו מודיעים - מודיע, או שקול ברור  מהנוסח  אם זוהי הודעה רשמית שסאדאת

  זאת.   רק  לפני  מספר  רגעים  הבהרתי עוד פעם לוושינגטון את הנושא הזה.  היות 
  ואמורה  להתקיים  פגישה  בשעות  הערב  (לפי  שעוננו),  בין  מזכיר המדינה לבין 

  דובר: 
  יש כל מיני ן,  בקשתי  שבפגישה  זו  יעלו  עוד פעם את ענין השבויים, כי 

  שמועות, ואיני יודעת אם הן מבוססות על עובדות, אך מותר לנו להיות מודאגים מאד, 
  בעיקר  כאשר  אנו  יודעים  מה קורה כאשר נשארים אצלם שבויים, ולא עוזר לנו שום 

  דבר.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

  האם יש מושג כמה שבויים ישנם אצלם?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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בדבר מספר השבויים באופן מדוייק. ישנו אין מושג 
האדום, אך בנוסף להם - מספר  שאנו יודעים בבירור, של שבויים ששמותיהם נמסרו לצלב

ישנו  מספר  גדול  של  נעדרים,  ואנו רוצים להאמין שחלק גדול מהם, הלוואי החלק 
ת לי שיש המכריע  לפחות,  הם  שבויים.   גם  המספר  הידוע הוא עשרות, ואני מתאר

, אך אני שמעתי תוך כדי -3.00ביניהם  גם  טייסים.   איני יודעת אם שמעתם היום ב
נחום, עולה מברזיל, מתראיין ברדיו קהיר - נסיעה,  את  אחד השבויים שלנו, חבר שדה

בעברית,  ואחר  כך  נאמר  בשמו, אך לא בקולו, כי הוא מוסר ד"ש לאשתו אשר צריכה 
הוא חושב על ישראל ומבקש ממנה שתבריק ברגע שתוכל אל קרוביו ללדת, והוא מוסר מה 

באורוגווי,  שהוא רוצה לחזור לברזיל, שתכתוב למשפחתו בברזיל כי ישראל היא מקום 
לא טוב, ושהמשפחה לא תבוא לכאן.  שדיין וגולדה מאיר עושים את הצרות האלה, וטוב 

"להשתפכות נפש" כזו.  ויש לנו לו  בשבי במצרים.  אני מתארת לי איך מביאים בחור 
  עשרות שבויים.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
האדום לשחרור השבויים.  גם - היתה פעילות של הצלב

האדום יושבת - האדום היה מעורב בה.  הודיעו לנו כי מליאת הצלב- השגריר המצרי לצלב
ים עתה  ודנה  בכך, ויש לצפות להחלטות חשובות בענין זה.  הדבר המדאיג הוא שהסור

לא  הודיעו  לנו  על  אף  שם אחד, כלומר לפי אמנת ז'נבה הפרו את התקנה האומרת, 
אלה שנתפסו בנוכחותם של  42שצריך  לדווח  על שמות השבויים.  מצרים דווחה רק על 

האדום.  על אלה שלא היו חייבים לדווח, הם לא דווחו. - משקיפי  או"ם או אנשי הצלב
אחת מהן מתנדבים זרים לא יהיו מוכרים כשבויים מלחמה. יש  להם כמה הודעות.  לפי 

  קודם  כל  אין  כאלה,  שנית, אמנת ז'נבה אינה מכירה בשום הבחנה לגבי אזרחות של
  עתונאים.- שבויים.  כל זאת מסרתי היום במסיבת

  
  שר הסעד מ. חזני:
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  אולי היו כאלה בעלי אזרחות כפולה.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

ינה  משפיעה  על  משמעות  אמנת אזרחות  כפולה  א
  ז'נבה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אתמול   היה   מגע  מתמיד  בינינו  לבין  הממשל 
האמריקאי  ומחלקת המדינה באמצעות השגריר, בקשר לבהילות בה בקשו המצרים לכנס את 
   מועצת  הבטחון.   הבהלה  היתה  משום  שעל  פי  תלונת  המצרים, איננו שומרים על

לב לנאום של סקאלי אתמול במועצת - האש  וכובשים  שטחים  נוספים.   אם שמתם- הפסקת
הבטחון, אמר סקאלי בהתייחסו לדרישה המצרית לסגת אל הקו של שלשום, כי הוא מסכים 
לכך,  אך  אין כל אפשרות לקבוע היכן היה הקו, כאשר לא היו משקיפים באזור, והקו 

אפשר לדעת איזה צד קבע את הקו ואת מי זה - צדדים, ואיצריך להקבע במשותף על ידי ה
חייב.   באשר לאי שמירה על הפסקת האש, למעשה המצרים כמעט לא התחילו אפילו לבצע 
  את  הפסקת  האש, וכאשר לא בצעו, ברור שהיתה תגובה גם מצדנו.  עוד הלילה, דומני 

יפי או"ם, ונקבעה פגישה ,  התקשר  דיין עם סלסוואו בענין משק-4.00או  ב  -3.30ב
.  הסכמנו  להצבת  משקיפי או"ם, אך עד לפנות ערב לא היה -7.00ביניהם  להבוקר  ב

  לסלסוואו קשר עם הצוותים שלו.
  

במשך  היום  דאגו  מאמ"ן  לעדכן את הנספח הצבאי 
האמריקאי  ביחס  לכל  מה שקיים, מי התחיל באש ומי השיב.  הזמנתי את קיטינג, כי 

עצבנות גדולה מאד בוושינגטון, ועדכנו גם אותו, והוא משוכנע כי אנו בסדר.  היתה 
לפני  שנכנסתי  לכאן,  ממש  כמה  דקות  קודם  לכן,  באה עוד ידיעה מוושינגטון, 
שהרוסים,  כנראה  דוברינין,  פנו  אל  קיסינג'ר ואמרו שעדיין הישראלים לוחמים. 

  בידם, הדבר לא קיים, והוא באמת לא קיים. קיסינג'ר אמר שלפי האינפורמציה אשר
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  הרוסים  או  המצרים, או שניהם ביחד, קוראים עוד 
  פעם  למועצת  הבטחון,  והאמריקאים  סיכמו  לעצמם את הדרך הזו.  כאן ישנו שינוי 

  אש; ב. - בעמדה  קודמת:   א. ארצות הברית תתמוך בכל הצעה לשמירה קפדנית על הפסקת
  סובייטי לאזור.  חשבתי בתחילה כי - נגד נמרצות למשלוח צבא אמריקאיארצות הברית תת

  דובר: 
  כך שלא דוברינין אלא - ן  דיבר  עם  קיסינג'ר  בקשר לכך, אך התברר לי אחר

  המצרים דברו על כך.  המצרים אומרים שהם רוצים בצבא סובייטי ובצבא אמריקאי, כדי 
  ; ג. ארצות הברית תתמוך בהצעה שתכליתה לשמור  על  המצרים  מפני התקפות ישראליות

  חזוק  מטה  המשקיפים; ד. אם תהיה הצעה להחזיר את הכוחות לקוים שלפני הפסקת אש, 
   TO APPLY - ארצות  הברית  תגיד  שיש  לתמוך בהצעה זו, אך אין אפשרות ליישם זאת 

"IT."  
  

הברית החליטה - אחר  כך  באה ידיעה נוספת, שארצות
להגיש  הצעה במקום לתת לאחרים להגיש הצעה, ואולי יחד עם אחרים.  הצעתה תהיה בת 

האש; ב. ביצוע מידי של הצבת משקיפי - שני  סעיפים:   א.  כוחות  לשמירה על הפסקת
  האו"ם.

  
צריכה  להיות  שיחה  נוספת  בין  דוברינין לבין 

נג'ר,  ואני  מתארת לי שקיסינג'ר יאמר אז לדוברינין, מה תהיה עמדתם במועצת קיסי
הבטחון  אם  תתכנס.   עוד  פעם  קיבלו  אשור מאתנו, שיש שקט באזור ואין מלחמה. 
בקשתי משמחה לומר לקיסינג'ר כי יאמר לדוברינין מה אנו שומעים מרדיו קהיר בענין 

מאד, מה פירוש הדבר ששבויים שלנו נמצאים שם,  השבויים.  שלשום הדגשנו בפניו יפה
  התעופה והשדר של ניכסון אל ברז'נייב.- וכתוצאה מכך היתה ההודעה שלו בשדה
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  היתה עכשיו הודעה נוספת של מקלוסקי.
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  שר החוץ א. אבן:
  

לגבי  הפעילות  המצרית, תקוע מסור שהמצרים בקשו 
הבטחון.  נשיא מועצת הבטחון ניסה להניא את סאדאת - מועצתלכנס  באופן  דחוף  את  

  לפי שעון  6.00מכך,  בטענה  שאין  קרבות,  אך הוא לא הצליח והישיבה נקבעה לשעה 
בלילה כאן.  לא ברורה הכוונה המצרית.  זיאת דיבר עם וולדהיים  12.00יורק,  - ניו

ע  לשטח.   סילסוואו מדווח והתאונן  על  כך  שאנו  מונעים  ממשקיפי  או"ם  להגי
לוולדהיים  שאמרנו  לו  כי  לא  נרשה  למשקיפים  לעבור  את הקוים, והתוצאה היא 
שמשקיפים  הגיעו  לאיסמעיליה אך אינם יכולים להגיע למקומות אחרים בחזית.  נאמר 

  לסילסוואו כי זהו עדיין אזור של קרבות.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  להופיע?שאנו לא נותנים להם 
  

  שר החוץ א. אבן:
  

כן,   שהישראלים  הודיעו  לסילסוואו  שלא  ירשו 
למשקיפים  לעבור  את  הקוים,  והתוצאה  היא שהגיעו לאיסמעיליה, אך אינם יכולים 
להגיע  למקומות  אחרים,  ונאמר  לסילסוואו כי זהו עדיין אזור קרבות.  וולדהיים 

  סוכנויות הידיעות מדברות על פניית סאדאת אל   סבור  כי  זיאת  רוצה לדבר על כך.
הברית, שיסכימו להציב כוחות בתעלה.  וולדהיים אמר שניכסון - המועצות וארצות- ברית

  דחה את הפניה הזו.  יתכן שגם נושא זה יעלה בדיון.
  

לסיכום,  לא  ידוע  מה  האפשרויות שתועלינה, אך 
האש;  ב.  בהפרעה - ותנו  בהפרת  הפסקתקיימות   כמה  אפשרויות:   א.  שיאשימו  א
  אמריקאי.- למשקיפים;  ג.  בענין הכח המשותף הסובייטי
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

הדבר  נראה  לי כמו עלילת דם.  היחידי שדיבר עם 
סילסוואו  הוא  אני.   אמרתי  לו  לאן  להגיע,  והוא  אמר  שהוא רוצה לשלוח את 

הם מגיעים ושאלנו מדוע, על כך השיב כי אין לו קשר  המשקיפים מקהיר.  ראינו שאין
אלחוטי  איתם.   הם יצאו מקהיר, אך מתעכבים בדרך.  כל העמדות שלנו קיבלו הודעה 
לקבלם,  למרות  שהם  מגיעים  מן  הצד  המצרי.   שאלנו את סילסוואו אם הוא רוצה 

איתו מאז.  מי אמר לו להעבירם  דרך  הצד  שלנו,  אך הוא אמר שלא.  איש לא דיבר 
שאין  הם  יכולים  להגיע?   הרמטכ"ל  אמר  כי  לחלק  מהעמדות הגיעו.  הם הגיעו 

  לאיסמעיליה המצרית.  אך לא לקו שלנו.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  הבעיה היא היכן הוא נמצא עכשיו.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

אפשר  לדבר  איתו,  ואם איננו, צריך שמישהו אחר 
  כך.  היתה שיחה אחת איתו, ויותר לא שמענו על כך.ידע על 

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אלי זעירא ישב איתו, כאשר קיטינג היה, והוא אמר 
לקיטינג  כי  סילסוואו  אמר שאין לו קשר עם הצוותות שלו.  הם יצאו מקהיר ובדרך 

אינם רוצים אינו  יכול  לתפוס  אותם.  אין לכך הסבר, חוץ מאשר זה שהמצרים אולי 
שיודיעו  היכן  הם.   אם סילסוואו דיבר עם מישהו, אולי היה זה עם זעירא, אך מה 

  שאנו שומעים היום לא שמענו אפילו מוושינגטון, על הזוועות שמסרו להם המצרים.
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

אני  מוכן לשים אותם בהליקופטר ולהעביר אותם אל 
  הצד שלנו.

  
  :ראש הממשלה ג. מאיר

  
  אולי ידברו עם זעירא.

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
  זעירא לא דיבר עם סילסוואו.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
  נעשה מאמץ כדי שידווח את האמת.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
  שדיין יזמין אותו.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
זאת  תקוע  אמר  לוולדהיים,  שאין זה מבוסס ולא 

  מבוססים. יהיה זה מכובד מצדו להפיץ דברים בלתי
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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צריכה להיות ידיעה מוסמכת, שידברו עם סילסוואו, 
והוא  אמר  כך.   לקח  קצת זמן והרבה עצבים עד אשר הצלחנו ליישר את הקו בינינו 

  לבין ארצות הברית.  הדברים הגיעו עד הפסגה, ואני מקווה שעכשיו הכל בסדר.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

עם עסקים עם סילסוואו, לגביהם התברר היו  לנו  פ
כי  שיקר.  פעם בקשנו ממנו להעביר התרעה למצרים כדי למנוע משהו, הוא הודיע לנו 
כי  הודיע  להם, אך כעבור זמן התברר שלא הודיע.  שאלתי אותו מדוע, והוא אמר כי 

שנתנו  חשב  שלא  יהיה זה טוב להגיד להם.  זאת על אף שקודם אמר לי אף את התשובה
  לו המצרים. עכשיו זה משונה ממש.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
מוכרחים  לברר זאת לפני כנוס מועצת הבטחון, כדי 

  שתקוע יוכל למסור דבר מוסמך.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  משמעית.- צריך להכחיש זאת חד
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

יה גם המושל של הצד פורסם היום שהמושל של עזה יה
  המערבי.  אני חושב שלא כדאי שיהיה זה אותו אדם.

  
  שר הבטחון מ. דיין:
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  מה זה נקרא שיהיה מושל?
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  שיהיה ממונה על האוכלוסיה האזרחית.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

שעות מאז  24אלה  השעות  הראשונות, עוד לא עברו 
  מישהו צריך לטפל באזרחים הנמצאים שם.  נכנסה הפסקת האש לתקפה.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
דבר  שני  אני  רוצה להעיר במסגרת כללית:  בכנס 

אילן  העירו תשומת לבי לכך שאחרי מלחמת ששת הימים היו מקרים של - פרופסורים  בבר
ים שם יש מקר- פה אי- לקיחת  שלל וכד', שלא צריכים היו לקרות.  שמעתי שגם היום אי

כאלה.   צריך להקפיד מאד שלא יקרה שבביזה ישלחו ידם.  הרגישות לנושא זה היא כה 
רבה,  שאם  גם  הפעם  יהיו מקרים כאלה, זה עלול להכאיב מאד.  אני מבין ששומרים 

  כמיטב היכולת, אך בכל זאת אני רוצה להעיר כי צריך להקפיד על כך.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  לאזנו של הרמטכ"ל.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

אני  מוכרח  להגיד  שבינתיים  לא  הגיעו  אלינו 
  דיווחים.  היה מקרה אחד עד עכשיו, עליו נודע לנו.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אולי נחוצה איזו הוראה פרבנטיבית.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

האש - אנו   נמצאים  רק  ביום  הראשון  של  הפסקת
האמיתית.  אנו צריכים להזהר מלגבש לעצמנו החלטות אופרטיביות ברורות, לכל היותר 
אפשר  לרמז  על  גשושים,  על שאיפות.  אני רוצה לומר לעצמנו שלמרות אי הנעימות 
הגדולה  שהיתה  בינינו  לבין וושינגטון ביום האחרון, אמש ועוד היום, ואני חושב 

אש, הממשלה - הרי שלגבי השאלה מי מפר את הפסקת - ת  כך,  שאני  ממעט  בהגדירי  זא
צריכה  להיות  מאד  מאד  מרוצה  מהמערך של הכוחות שלנו בגזרה הדרומית של האזור 
שממערב  לתעלה,  כי  מה  שהשיג צה"ל אמש והיום כתוצאה מהתגרות המצרים, הוא הוא 

שגים התחלתיים, כמו בבעית שנותן  לנו  עמדת  מקוח  חשובה  מאד,  אפילו  לגבי הי
השבויים,  כמו  מחשבות  על חלופי שטחים אולי וכיוצא באלה.  כי לנתק ארמיה שלמה 
בתנאי  מדבר  אבסולוטיים,  ללא אוכלוסיה אזרחית, דבר אשר מקל עלינו מאד מבחינה 

זהו קו חשוב מאד במצב בו אנו נמצאים עתה.  עם כל הנצחון   - מצפונית  ומשפטית,  
אי,  המצב  הוא  די  מסובך.  היום לא צריך לעסוק בכך, אך פה אני פונה אל שר הצב

המשפטים ועוזריו, לנסות להבהיר לנו מה אומר המשפט הבינלאומי לגבי כיס אויב אשר 
  אש.   למשל,  אם  יש אמנה בינלאומית אשר מחייבת במצב של - נוצר  במצב  של  הפסקת

העביר מזון ומים, נקבל את האמנה הבינלאומית, כי אש  ללא  הסכם  ביניים, ל- הפסקת
אנו  מדינה תרבותית.  אך אם אין אמנה בינלאומית בענין זה, הרי שזהו ענין להסכם 

אינן תופסות, כי שם  -1948הצופים והנגב המכותר ב- בינינו לבינם.  הדוגמאות של הר
הצופים, והיה הסכם - היה  הסכם.   היה הסכם בינינו לבין הירדנים לגבי השיירה להר

בינינו  לבין  המצרים  על  הנגב  הנצור, ורק כאשר הפרו את ההסכם, ניתנה בידינו 
  העילה להתקפה גדולה שהביאה לשחרור הנגב.
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אם יתברר שאין אמנה בינלאומית אשר מחייבת אותנו 
להעביר  מים  ומזון,  נוכל  תוך  ימים אחדים להעמיד את המצרים בפני דילמה קשה, 
ומותר  לנו  לעשות  כך.   הבעיה אינה מזון אלא מים, בתנאי החום של המדבר, וככל 
שיאכלו  יותר,  יצמאו יותר ולא יוכלו לעמוד בכך, ואז יבקשו הדברות אתנו.  איני 
אכזרי  על  פי טבעי, אך לא מדובר כאן באוכלוסיה אזרחית אלא בצבא פולש שקטל בנו 

ר לתעלה.  הבה נעמידו במצב בו יצטרך לחפש מוצא של קשות,  אשר מתפאר בכבושיו מעב
כבוד.   הנכס  הגדול ביותר שיש לנו הוא לא רק הפוטנציאל לגבי קרבות נוספים, אם 
חלילה  יפרצו,  אלא  מצבה  של  הארמיה השלישית.  לכן, כאשר תתעורר הבעיה ולאחר 

על כך.  כלומר, אני  נחזור ונדון - מחרתיים, - שנשמע  חוות  דעת משפטית, אולי מחר
  מציע שהנושא יהיה נתון להחלטת הממשלה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אני  ממליצה מאד שלא נכנס עכשיו לויכוח.  אם שר 

מחרתיים  שהחוק מחייב מתן אספקה לכח צבאי נצור, נרים ידיים - המשפטים  יגיד  מחר
למה עכשיו ויכוח על   בפני  החוק  הבינלאומי, ואיש לא יציע כי ננהג בנגוד לחוק.

  דבר שאיננו יודעים?  אם יגיד שאין דבר כזה, יהיה מקום לויכוח ולהחלטה.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

אני רוצה לשאול את הרמטכ"ל שאלה אשר רציתי לברר 
  בדרך אחרת, אך לא הצלחתי לברר.  שמעתי שמועה, אך לא סתם שמועה...

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  ות.שמועות לא חסר
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  שר התיירות מ. קול:
  

שחיילים שלנו אשר נכנסו לשטח סורי, מצאו חיילים 
שלנו שהיו שבויים, אשר נשחטו על ידי הסורים כאשר הם כפותים, כדי לא ליצור רושם 
של  דכאון בצבא ובעם, הצטוו החיילים האלה להשתיק את הענין.  אני רוצה לדעת האם 

  זה נכון או לא.
  

  שר הסעד מ. חזני:
  

שמעתי במכונית, כאילו מתנהלות שיחות בין הרוסים 
  והאמריקאים במטרה לצמצם משלוחי הנשק למזרח התיכון.

  
  שר התיירות מ. קול:

  
  היתה זו הודעה של דובר הפנטגון.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  אם זו הודעה של הפנטגון, היא הוכחשה כבר בבוקר.

  
  שר הסעד מ. חזני:

  
מתנהלות ביניהם שיחות על  נאמר  כי  מתחילות  או

התיכון.   זה דבר שצריך היה לחשוש מפניו.  אם נכון - צמצום  משלוחי  הנשק  למזרח
הדבר,  הרי  שהרוסים  לא יקיימו זאת, והאמריקאים כן.  האם יש מידע על כך, והאם 
היתה  הזדמנות  לחזור  ולקבל הבטחה שהרכבת הנוסעת תמשיך לנסוע עד גמר הפרוגרמה 

  ות?לפח
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  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  פרוגרמת המכסימום.
  

  השר י. גלילי:
  

  אני  תומך  בהחלט  בכך  שנקבל  מושג  על  הנוהג 
  הבינלאומי  לגבי  נושאים  אלה, ונכבד אותו תוך התאמתו לנסיבות הקונקרטיות.  אך 

  הסוגיה הזו תובהר באורח מלא נראה  לי  שרצוי לנו להחליט על מצב ביניים, עד אשר 
  . שנאשר את ההודעה של הרמטכ"ל, שבדעת 1ומדוייק.   אני  מתכוון  לדברים הבאים:  

  צה"ל  למנוע  התחברות,  שלא  בהסכמתנו ושלא מתוך הסדר אתנו, בדרך הים או בדרך 
   היבשה,  עם  הכח המכותר.  כלומר שלא נאפשר להליקופטרים ולספינות להעביר מטענים

  כלשהם אל השטח המכותר, בטרם יש הסדר כלשהו איתם וללא פקוח.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

  ואם ירצו לצאת ללא נשק?
  

  השר י. גלילי:
  

לעת  עתה  אני  מדבר  לא  על יציאה ממש, אלא על 
  התחברות איתם משטח הצבא המצרי.

  
ב.  אני מציע שברגע שיהיה לנו מגע עם המשקיפים, 

העברת  פצועים.  יכול מאד להיות כי יתברר שיש שם הרבה פצועים.  נציע  מיוזמתנו 
היו  שם  ירי  ארטילרי  והפגזות מהאויר, ואין זה מן הנמנע שיש שם פצועים חשוכי 
עזרה.   אני  מציע כי אם יתחיל דיון על הסדרים כלשהם לגבי הצבא שם, מצדנו תהיה 

  יוזמה כזו.
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  שר התיירות מ. קול:
  

  הצלב האדום.זה ענין של 
  

  השר י. גלילי:
  

  אני  אומר את דעתי.  איני אומר שזה לא יוסדר עם 
האדום לפני שיוסדר ענין השטח הזה עם - האדום,  אך  לא  נבוא בדברים עם הצלב- הצלב

  המשקיפים.  מה שמענין אותי בעיקר הוא, שבסעיף זה תהיה יוזמה שלנו.
  

י מתן אני  מציע  כי נתמוך במה שאמר הרמטכ"ל לגב
אפשרות,  בין  ליחידים ובין ליחידות מתוך השטח המכותר, לצאת ולעבור ללא נשק אל 
השטח  המצרי,  ונעשה הקלות לשם כך.  אני חושב שאנו מעונינים, אם כי אנו מודעים 

  הבטחון,  בהחשת  מיסודה  הרשמי  של - להסתייגות  המדינית  הסורית  מהחלטת  מועצת
הממשלה, או את - לכן אני חושב שאנו צריכים להסמיך את ראש  האש  עם  סוריה.- הפסקת

האש בינינו לבין סוריה לתוקפו, - שר  החוץ,  להודיע  רשמית  על כניסת משטר הפסקת
ברגע שימצאו את הדבר לנכון.  אם על יסוד תשובה בכתב שיקבל תקוע ממזכיר או"ם או 

ר נעשה עם המצרים.  נראה לי על  ידי  הזמנת  ראש  משקיפי או"ם לשיחה, כדרך שהדב
האש לתוקפה, - שאין לנו כל כוונות לחימה בגזרה ההיא.  אנו מעונינים בכניסת הפסקת

ואנו  מתעלמים  מהסתיגויות  מדיניות ולא נכנסים להתניה מדינית של הענין.  צריך 
  למסד זאת על ידי הודעה רשמית וכניסת משקיפים לשם.

  
שלא נשאיר בידינו  לאחרונה,  אני צופה לחץ על כך

, תוך כדי התגוננות מפני התקפות מצריות -24.10ל -22.10עמדות שהגענו אליהן בין ה
  הבטחון.- לאחר החלטת מועצת

  
  שר התיירות מ. קול:
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הפרסומים   שלנו   בנידון,  יהיו  אסמכתה  בידי 
  המצרים.

  
  השר י. גלילי:

  
יהיו  פרסומים אשר יכולים לשמש אסמכתה.  אין זה 
מן  הנמנע שיש צלומים של מטוסי סיור סובייטים.  אך זהו שטח כל כך גדול והמלחמה 
היתה  כל  כך רצינית עם הפעלת כוחות גדולים, כולל חיל האויר, שלא קל לאתר זאת. 
אני  משוכנע  שאין לנו כוונה לזוז מהעמדות הללו, ומצדנו היינו מוכנים לקיים את 

האלה  תוך  כדי לחימה מול כוחות שכנגד, ואל נהיה  הפסקת  האש.   הגענו  לעמדות 
  מופתעים, אם כעבור יום יומיים יתאוששו, יעמדו על המצב ויגיעו לנושא זה.

  
לבסוף,  אם  כי  מוקדם,  דומני כי אין דבר יותר 
דחוף  מכך,  וזהו הנושא עליו דיבר הרמטכ"ל, החזות הקשה של הצבת מערכת צפופה של 

ובה כעבור זמן לא רב.  זה מזכיר לי את הדאגה שהיתה לנו בממשלה טילים  לצורך  תג
סטיל", ומחוור יפה שאין - לתוקפה, בנושא ה"סטנד  -1970האש  ב- לאחר  כניסת  הפסקת

הבטחון - סעיף  כזה  כלול  בהחלטת  מועצת  הבטחון,  בהבדל ממה שהיה בהחלטת מועצת
נראה לי שככל שנקדים לבוא על כך  , בה היה סעיף כזה אך הוא הופר. 1970מאוגוסט  

  הבטחון, כך ניטיב- הברית שהיתה אחת היוזמות של ההחלטה במועצת- בדברים  עם  ארצות
עם  עצמנו.  לא שאני כל כך אופטימי בנושא זה, אבל רק תועלת תצמח אם נעמיד אותם 

  על החזות הקשה הזו.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  (לשר אבן הנכנס) מה בררת?
  

  וץ א. אבן:שר הח
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שוחחתי  עם  תקוע  שוב,  ואמרתי  שכל  הספור של 
סילסוואו אין לו רגלים, ואם היתה לו תלונה, היה צריך להגישה לנו.  אם לא הגיש, 
ייטיב  לעשות  אם  לא  יגישה  למזכיר  או"ם.   בינתיים  מחפשים מגע עם המטה של 

  סילסוואו.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

ש  אפשרות להוציא את השלל מהצד לא  הבנתי  אם  י
  המערבי של התעלה.

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
  בהחלט כן, ועושים זאת.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
אני רוצה להתייחס לשאלה של השר אלון.  אני מבכר 
שלא  נגיע למצב בו ניתן להם מים ומזון, בין שנבדוק זאת מבחינה משפטית ובין שלא 

הכי פשוטה היא לעשות כל מאמץ בימים בהם ירגישו סבל,  נבדוק.   לי  נראה  שהדרך 
  להוציא אותם משם.  אני מדגיש:  בלי נשק.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
אדרבא,  - אם  כולם  יצאו,  זה  יהיה התנאי שלהם 

  שיצאו עם נשק.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
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אני  אומר בלי נשק, אפילו בלי נשק אישי.  אך לא 
זה מגוחך ביותר אם ניתן להם לצאת עם נשק.  אך מה שחשוב הוא   זה  החשוב.   יהיה

לעשות  כל  מאמץ אפשרי שיצאו משם, במקום שנעמוד בפני השאלה אם צריך או לא צריך 
  לתת להם מים.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אני  רוצה  לומר  שבענין  רכבת הנשק האמריקאית, 

יסינג'ר כאן, שהבאנו את הנושא בפניו, נדמה  לי  כי מסרתי בערב שלאחר בקורו של ק
ועל  פי  מה  שאמר,  בכל  אופן  בערך  לעשרים הימים הקרובים, לא נשקפת כל סכנה 
שיפחיתו  את  קצב  המשלוח.   איני מתארת לי שהרוסים יפחיתו אותו.  אחר כך נראה 

", שאיש פרס- הלאה.   אתמול,  כאשר  ישבנו  בכנסת, הוגשה לי ידיעה מטעם "יונייטד
אש ויש האטה ברכבת הרוסית, גם הם יאיטו את קצב - הפנטגון  אמר  שהיות  ויש הפסקת

האספקה.   זה עורר דאגה, אך הבוקר באה הכחשה של הפנטגון, ואף נאמר:  מה פתאום? 
יש  פקוח  על  כך  שלא  יעשו  לנו איזה מעשה חזירות.  אם הממשל יגיע לכך בדרכו 

רע,  אך שמישהו יתנדב ביוזמתו האישית להפסיק לנו את משלוח המדינית,  זה  יהיה  
  הנשק, מכך נוכל להנצל כי משגיחים על כך.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
  מה עם המטענים הימיים?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  הם כלולים ברכבת.

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
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אין בעיות עם אניות, אך יש שינויים במקומות בהם 
  ן מוטענות.  פעם בנמל ברמן ופעם במקומות אחרים.ה

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
הייתי  רוצה כי לאחר הישיבה תיתן לי את הנתונים 

  פידה או לא.- על הזזת המקומות להטענת האניות.  נברר אם זה בונה
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
אין  לכך קשר עם האספקט המדיני.  ישנה רכבת אשר 

רגנת  על  ידי  ממשלת  ארצות הברית וישנה רכבת מקבילה שאינה מאורגנת על ידי מאו
ממשלת  ארצות  הברית אלא על אניות ומטוסים שלנו, והכל מלא וגדוש, ועד כמה שאני 

  יודע אין שום הרפיה.  אני אומר זאת מבחינה ספנית ולא מבחינה צבאית.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  קיסינג'ר הודה כי על כך לא בענין  הזזת הטילים, 
  דובר: 

  ר  עם  הרוסים.   הסברתי  לו מה פירוש הדבר.  היום לא היה היום המתאים לברר 
  דברים כאלה, כי כל היוזמה היתה בוושינגטון ולא כאן.  נברר זאת תוך יום יומיים, 

  כאשר ירגעו.  איני יודעת מה אפשר יהיה לעשות בענין זה.
  

  קשורת ש. פרס:שר התחבורה ושר הת
  

ארי לפנות ערב, והוא מסר לי כי גם - דברתי  עם בן
הרכבת  האוירית של ארצות הברית פועלת במלוא התנופה, הכל מלא וגדוש, והקצב גובר 

  ואינו קטן.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  בענין  צאתו של הצבא המצרי, הלוואי וירצו לצאת, 
  ע.  הם עומדים כצבא לוחם, וכדי לרצות אך  אם  איני  טועה, זה אינו צבא אשר נכנ

  לצאת  הם צריכים להכנע.  עצם היציאה שלהם משם, היא כניעה.  אני בעד זה.  אם כל 
  הצבא  יקום ויצא, איני יודעת אם נוכל לעשות משהו.  אך אם תהיינה קבוצות קבוצות 

  יהם.  צריך או  בודדים, במידה ויש ביניהם קצינים, אני מבקשת לא להיות אדיבים אל
  לאגור  לנו  כמה שיותר קצינים, כמה שיותר קצינים בדרגים הגבוהים, למען השבויים 
  שלנו.   איני  יודעת אם זה משפיע עליהם, אך אנו יודעים שאת שלושת הטייסים שלנו 
  מסוריה  קבלנו רק משום שלמישהו בסוריה היה שבוי אצלנו.  אולי אם יהיה לנו מלאי 

  אש עם סוריה, נדמה לי שאנו פועלים. - נים,  זה יעזור.  בענין הפסקתגדול  של  קצי
  חשבנו שיש טעם לקבל הודעה בכתב מוולדהיים, שהסורים מקבלים את הפסקת האש, רצינו 
  כי  יהיה שדר מוולדהיים אל תקוע, כי הסורים מבקשים ומוכנים לקבל את הפסקת האש, 

  משקיפי או"ם, אם ישראל תהיה מוכנה לכך.בלי כל התפאורה, והם מוכנים שתהיה הצבת 
  

  שר החוץ א. אבן:
  

וולדהיים  מסר  זאת  עתה  לתקוע, שלא יהיה קושי 
לקבל  מכתב  כזה.  הקושי באזכור עיראק קיים, והוא מציע לסורים פורמולות אחרות. 

מדיני שלהם, לא יוכלו להזכיר את עיראק, אך אולי תהיינה - הוא  בטוח שבמצב הפנימי
  רמולות אחרות.פו
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  טוב:- שר הבריאות ו. שם



 34סודי ביותר                                   24.10.73משלה    מ
 

יש  לי  בעיה.  בישיבה הקודמת הועלתה שאלת המשא 
המשא ומתן.  בשיחות עם קיסינג'ר הועלו ומתן  בין  הצדדים  בחסות המתאימה לנהול 

  כמה אלטרנטיבות.  אני חושב שהממשלה חייבת להחליט על האפשרויות הרצויות לה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

לא אכפת לי אם יוחלט היום, אך מדובר בחסות למשא 
  ומתן על שיחות שלום.

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  גילה מן המנין.אני מציע לדון בכך בישיבה ר

  
  שר החוץ א. אבן:

  
  קודם כל שהפסקת האש תעמוד על רגליה.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  עתונאים שואלים ואיש אינו עונה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
האש יכנס לאיזה - בישיבה  הקרובה,  אם ענין הפסקת

  ים, טוב יש נעמיד את השאלות האלה.  שאלו אותי אנשים אחד - שהוא  סדר,  אז אדרבא 
  אש, אך ההצעה היתה גם משא ומתן לשלום.  מה נשמע?  כבר התחילו לשאול.- הפסקת
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  שר החוץ א. אבן:
  

שאלו  אותי על כך היום במסיבת העתונאים, ואמרתי 
  שאני מודה כי לא החלטנו על כך.

  
  מ_ח_ל_י_ט_י_ם :

  
  

הוראות לא לפתוח  א.  הממשלה  רושמת  לפניה  כי  לכוחותינו  בשתי החזיתות ניתנו
מיוזמתם  באש  אלא  אם  כן  יותקפו, לרבות פתיחת אש על מטוסי אויב הבאים לתקוף 

עם הצבא המצרי  - בדרך הים ובדרך האויר  - כוחותינו;  למנוע  מצבא האויב התחברות 
  המכותר;  למנוע אספקה לצבא המכותר ללא הסכם מוקדם.

  
  צבא ללא נשק, מהשטח המכותר בחזית- יחידותב.  המגמה  היא  לאפשר  יציאת יחידים ו

  המצרית אל מעבר לשטח המוחזק בידי כוחותינו.
  לאפשר הוצאת פצועים בשיטה מוסכמת. 

  לרכז קצינים שבויים כדי להגביר את כוח המיקוח שלנו לשחרור שבויינו.
  

 ג.  כוחותינו  לא  יסוגו מהעמדות הנוכחיות, אליהן הגיעו תוך כדי התגוננות בפני
  ההתקפות של הצבא המצרי שנערכו לאחר החלטת מועצת הבטחון.

  
, על מנת STAND STILLד.  יקויים בירור מיידי עם ארצות הברית לגבי הפעלת סידורי 

  למנוע הצבת טילים מול כוחותינו.
  

  ה.  יימשך המאמץ המירבי לשחרור מיידי של השבויים.
  

  באש.ו.  באין אש בגזרה הסורית כוחותינו לא יפתחו 
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הממשלה ושר החוץ מוסמכים להודיע הסכמתנו לביצוע הפסקת האש עם סוריה ולהצבת - ראש
  משקיפים בקו החדש של הפסקת האש.

  
מזכ"ל או"ם יתבקש להעביר לנו הודעתה של ממשלת סוריה על קבלתה את הפסקת האש אשר 

  תחול גם על הכוחות הזרים החונים בשטחה.
  

  הישיבה ננעלה.


