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הברית - מגעים עם ממשלת ארצות - דיוני מועצת הבטחון .  70
  הממשלה בשבתה כועדת שרים לעניני בטחון

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  אני פותחת את הישיבה.

  
  בבוקר לפי שעוננו נקרא שגרירנו אל שר  3.30בשעה 

  לו  שיש  שדר  מברז'נייב לניכסון.  הוא מציע  החוץ  האמריקני,  וקיסינג'ר  אמר 
  לניכסון אחד משני דברים:  או הצעה משותפת למועצת הבטחון, או דרישה מישראל לסגת 
  לקו  שלפני  הפסקת  האש,  שאחרי  החלטה ראשונה של מועצת הבטחון.  כאשר השגריר 

  וא אמר שאין עכשיו דיניץ  ניסה  לשאול  מה  יש  בהצעה, למה האמריקנים נדרשים, ה
  אפשרות להכנס לבירורים ואנחנו צריכים להחליט.

  
השגריר  דיניץ  התקשר  ובקשתי  לומר לו שאני לא 

הברית, וכי אני מכנסת - יכולה  להחליט  שום דבר, אין לי סמכויות כמו לנשיא ארצות
  ישיבת ממשלה, ובינתיים ינסה לברר מה תוכן השדר הזה.

  
וא  נקרא לבית הלבן ושם היה בערך  ה  5.00בשעה  
סי.איי.אי,  וחיכו לנשיא להתיעצות מיוחדת. - קיסינג'ר  ושר  ההגנה,  היה  ראש  ה

קיסינג'ר  נתן  אז  לדיניץ  את תוכן השדר.  השדר אומר כך:  (מצורף לפרוטוקול). 
שלושה חברים, - כאשר  נמסר  לנו  תוכן  השדר  הזה, הצעתי למר דיניץ הצעה של שנים

אתמול  כבר  הוצעה לגופו של ענין וללא קשר עם זה.  נאמר בהצעה, שישיבת הכוחות ש
כפי  שיושבים  אינה  הדבר הכי נוח, והצעתנו היא שיהיו חילופין, אנחנו נעביר את 
כוחותינו ממערב לתעלה למזרחה, ואילו המצרים יעשו אותו דבר ויעבירו את כוחותיהם 

יה שטח, פס מפורז.  אמרתי שאם הנשיא יציע לנו את ממזרח  לתעלה  למערבה,  ואז יה
הדבר, אביא זאת לממשלה ואמליץ לקבל זאת.  קיסינג'ר חשב שזה לא יספק את הרוסים, 
הוא  חשב  שהדבר היחיד שיכול לספק את הרוסים זה אם אנחנו נסוג מהמקומות שכבשנו 
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מול במשך כל היום לא האש,  בתוך  הקרבות שהיו.  האמת היא שאת- מאז  החלטת  הפסקת
בכלל היה שקט, מחוץ  4.30-5.50לקחנו  אף  סנטימטר  אחד.   האמת היא שבערך משעה 

  לשתי התקפות של המצרים עלינו, כשהם ניסו לפרוץ דרך בשביל הארמיה שלהם המכותרת.
  

בקשנו  מדיניץ  שיאמר  לקיסינג'ר  שמה שלוחץ על 
ה שלנו פותרת את כל הדבר.  אנחנו מדברים מצרים  זה  ענין הארמיה השלישית.  ההצע

קילומטר בין הצבאות,  20קילומטרים מכל צד, כלומר  10על  איזור  מפורז  נניח של 
  יפתחו את התעלה, לנו לא איכפת. - והתעלה באמצע, ואם ירצו 

  
  מר  דיניץ  הוציא  את מר קיסינג'ר מהישיבה, ומר 

  , ועד עכשיו אין לנו תשובה על כך.  אני קיסינג'ר  חזר  לישיבה  עם  ההצעה  הזאת
  מציעה  שנחכה עד שתהיה תשובה.  אם הוא לא מקבל את ההצעה הזאת, עלינו להחליט מה 
  אנחנו  רוצים.   אינני  יודעת  גם  מה תהיה התשובה האמריקנית לאולטימטום.  זהו 

  שמחוץ לדברים אולטימטום כלפי ארצות הברית.  אמרתי למר דיניץ לומר למר קיסינג'ר 
  אחרים, אם אנחנו מקבלים עכשיו את הדיקטט, אם אמריקה מקבלת עכשיו את הדיקטט הזה 
  של הרוסים ואנחנו נפנה את השטח, זה רק צעד ראשון.  אחרי זה יבואו עוד דיקטטים, 
  ואז בכלל אנחנו תלויים לגמרי בחסדם של הרוסים כל עוד אמריקה אינה עומדת באמצע. 

  מתקפלת,  פירוש הדבר שהם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים.  מדוע לא  אם  אמריקה 
  יגידו אחר כך שנפנה כל מה שסאדאת רוצה שנפנה?

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
  הסורים טוענים בהסברתם שהרוסים הבטיחו להם.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
זה  המצב.   אני  לא מקלה ראש בכוחות סובייטיים 

  במצרים.
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  ות מ. קול:שר התייר
  

  מה בדיוק ההצעה שאת מציעה?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אנחנו  יושבים  במערב לתעלה.  הם יושבים במזרח. 
  נתחלף.

  
  שר התיירות מ. קול:

  
  באוקטובר. -6נחזור למה שהיה ב

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אבל  לא  נחזור למצב שכל אחד נמצא על סף התעלה. 

  לבין הכוחות המצריים יהיה פס מפורז משני הצדדים.בין הכוחות שלנו על התעלה 
  

  שר הסעד מ. חזני:
  

  לגבי הצפון, וודאי לא יקבלו זאת.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  הצעתנו מצפון עד דרום.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
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 -22אפשר לדעת  מה השטח שהם טוענים שכבשנו בין ה
  באוקטובר להיום?

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
 12ם להיות צילומים מדוייקים על המצב שהיה יכולי

  שעות לאחר החלטת מועצת הבטחון?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אפשר לדעת.  יכול להיות שהם צילמו.- אי
  

  שר החוץ א. אבן:
  

יכול  להיות  שהם  צילמו יום לפני כן ואמרו שזה 
  תצלום יותר מאוחר.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  ע את הקו.  זה לא כך שיש לא  נשמע  שצד  אחד קוב

אש  בין שני צדדים שקובעים יחד ותוך שיתוף פעולה את הקו וידוע היכן עובר - הפסקת
אפשר לקבוע - אפשר לקבל גירסה כי אי- הקו.   על כך טען סקאלי שלשום.  הוא אמר שאי

  איפה היה הקו.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

 -22האמריקנים מקבלים את העקרון של חזרה לקווי ה
  אוקטובר, אבל הם אינם מקבלים חזרה שרירותית להיכן שזה היה.ב
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

אפשרי. - אנחנו  נמצאים  ונימצא במלחמה במצב בלתי
זה  - מה  קורה?   כאשר המצרים או הסורים מתחילים את המלחמה או יחדשו את המלחמה 

 - ושם אנחנו נמצאים  הולך.  אחר כך, כאשר אנחנו עושים מה שעושים, במקום מסויים,
אש.  איך הגענו להפסקת האש?  עברנו את הגשר.  ואז - מציעים  שעכשיו  תהיה  הפסקת

אומרים:   עכשיו  רגע  אחד,  עכשיו הפסקת אש, פה בבקשה להיעצר.  אחר כך הערבים 
בבקשה  - הולך, לא הולך?  - עושים  מה  שעושים ומצליחים לצלוח וללחוץ.  זה הולך? 

  צב הקודם.לחזור למ
  

אנחנו  נהרוס  את  עצמנו  מבחינת  הצבא.  אנחנו 
ניהרס,  ניהרג  וניפצע,  ואז  יביאו  לנו הפסקת אש.  גם המצב שאנחנו נמצאים בו 
עכשיו,  אם  לא  נחזור  חזרה,  הוא יותר היערכות אופרטיבית מאשר תוצאות או פרי 

אים למטה.  רוצים עכשיו לגמור הערכות  מסויימת.   אנחנו נמצאים על הרמה, הם נמצ
מלחמה.   לא  מדברים  כאן  על  הליכה  לקהיר או לדמשק, כמו שעושות מדינות כשהן 
גומרות  מלחמות.   מדובר  על גמר הקרבות.  יש שם שתי דוויזיות.  במצב של מלחמה 

 נגמור את הענין - אומרים:   שלמת מה ששלמת, איבדת את מה שאיבדת, ועכשיו אומרים 
הזה  בצורה  כזאת  או  אחרת.   פה  לא כך.  פה אומרים:  עכשיו תפתחו את המעבר, 
שייצאו, והענין יתחיל מחדש.  לא חסר להם ציוד, והם מקבלים ציוד ומתנדבים.  אני 
לא מדבר על הצד המוסרי של הדבר, אלא על הצד התכליתי.  עורכים מלחמה, שותתים דם 

ה  תהיה  השלכה קשה מאד אצל האנשים עצמם.  חברו של במאמץ  עליון.   לדברים  האל
החייל  נהרג,  הוא  נפצע, הוא נלחם כדי להגיע לסוף פסוק ולגמור את הענין.  ואז 

אש,  אתה לא יכול לגמור את הענין.  או שאומרים:  עכשיו - אומרים:   עכשיו  הפסקת
הצליחה במלחמה הזאת,  תיסוג  ונבטיח  להם  שהדוויזיה  שלחמה ועשתה מה שעשתה ולא

  תקבל רהביליטציה ושיקום והחיילים שלנו יתחילו מחדש לרוץ אחריהם.
  

מה  יהיה  מזה?  אני אומר זאת כלפי עצמנו וכלפי 
אותם  החוגים  בארצות  הברית.   אני מדבר על קיסינג'ר.  הוא לא נמצא פה ואינני 

יד במלחמה, הוא אפילו רוצה חושב  שליבו אינו אתנו, אבל לכאורה הוא רוצה שלא נפס
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  שהערבים יוכו.  איך אפשר שיוכו כך? - יותר מזה 
  

ההודעה  הראשונה לקבוע את הפסקת האש באה בתאריך 
חמש - שלא  יכולנו  לעמוד  בו.   אמרו:   מוכרחים, אולי אפשר לסחוב זאת עוד שלוש

  לא במערכה.  זה שעות.   במשך  חמש  שעות  אפשר לדהור במכונית ממקום למקום, אבל 
  אפשרי.- בלתי

  
אני  לא  בא בטענות.  אני שואל את עצמי אנה אנו 
הולכים  בדרך  הזאת?   זה  כאילו שעושים ניתוח ומשאירים את הורידים פתוחים ולא 

גם  - סוגרים  זאת.  אם אינך יכול להביא את הדבר לאיזושהי חסימה, סיום או הפסקה 
איננו נוקאאוט.  זו הערכות שמצבם לא טוב, אבל את הקו  שאנחנו  נמצאים בו עכשיו 

המכה  הסופית  לא  נתנו להם כי היתה הפסקת אש.  אנחנו לא אומרים שמכריחים אותם 
להתפרק  מהנשק,  אפילו את הארמיה השלישית.  אבל אם ניסוג קצת והם ייערכו מחדש, 

מצב לא טוב.  אנחנו אנחנו בצורה זו או אחרת תוך תקופה קצרה נמצא את עצמנו שוב ב
נמצאים  תלויים על הגשר, בדרום איננו יכולים להתקשר כי יש הפסקת אש, הם יעמידו 
את  הסאמ"ים  שלהם  מסביב.  בשלב ראשון של הפעולה התחלנו בטנקים כדי לרוץ אחרי 
הסאמ"ים  כדי  שחיל האויר יוכל לפעול, כדי שיוכל לטפל בצבא.  עכשיו תהיה הפסקת 

כו  את  הטילים ויישבו פה ושם ואנחנו נשב עם הבחורים שלנו על ג'ניפה. אש.   יער
יתחילו במלחמה, כי אנחנו יושבים במצרים.  ובאמת אנחנו  - ואחר כך, כאשר הם ירצו 

יושבים במצרים.  יתחילו במלחמה בהיקף כזה או אחר.  גם עכשיו בכל לילה מנסים פה 
  ושם ופוגעים.

  
סיימים אותה או מסיימים אפשר  לנהל  מלחמה  אם מ

אפשר שיהיה כרטיס פתוח לצד אחד, והצד השני שקרוב - אותה  בשלב  מסויים.   אבל אי
לנו ותומך בנו, האמריקנים, הם תובעים מאתנו להתחיל את המלחמה כאשר נוח לערבים, 
להכריז  על  הפסקת אש כאשר נוח לערבים ולסגת כאשר נוח לערבים.  אינני חושב שיש 

  באופן זה להגיע לאיזשהו גמר צבאי של הקונפליקט הזה. סיכוי
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  שר החוץ א. אבן:
  

  מה ההצעה שלך מול הדברים האלה?
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  אני מציע שנקבל עכשיו החלטה פורמלית שתועבר מיד 
  לנשיא  ניכסון,  לאור  זה שראש הממשלה אמרה שקבלה פניה ואינה יכולה להחליט ללא 

  לה.   חשוב  ביותר,  שתוך  כדי מהלך הדיונים שלהם הם יקבלו תשובה התיעצות  הממש
  ברורה  על נקודה ברורה, האם אנחנו מוכנים לצאת מהעמדות שנמצאות בידינו תוך כדי 
  הקרבות  האלה.   לפי  דעתי חשוב ביותר שתוך כדי התיעצות, ולא לאחריה, יידעו מה 

  לא רוצים להפסיד זמן, כי שם הרכבת תרוץ התשובה  המוסמכת  של  ממשלת ישראל.  אם 
  הממשלה להעמיד להצבעה בלי דיון את - ותתקבל  החלטה  כפי  שתתקבלה, אני מציע לראש

  לא.  - השאלה הפשוטה, האם אנחנו מוכנים עכשיו לפנות את העמדות שלנו.  הצעתי היא 
  ואת זאת אני מציע להעביר מיד לוושינגטון.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
תה  צריך  להגיד עוד איזה דבר.  איש אינו רוצה א

  לעזוב את המקום.  פירוש הדבר שיבואו חיילים סובייטיים למצרים.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  תלוי בי.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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  לו זה היה תלוי בך, הם לא היו באים.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  אני מציע שעל השאלה הזאת נצביע.
  

  מאיר: ראש הממשלה ג.
  

  אפשר להצביע בלי דיון.- על כך אי
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  אנו ממתינים לתשובתם על הצעה מסויימת.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  אני  מציע שהממשלה תקבל החלטה שאיננו מקבלים את
  הדרישה של הסובייטים שנצא מהעמדות שלנו ואנחנו מוכנים לדון בכל ההצעות האחרות.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
  אם  דעת  הממשלה  תהיה  שאין ברירה אלא לקבל את 

  לא לדחות את  - בחודש, אני מבקש לתת שהות  22התביעה  האמריקנית  לחזור למצב של 
  למטכ"ל  להביא לממשלה הצעה איפה הוא מציע לערוך את צה"ל שם.   - החלטת  הממשלה  

  עם, כאשר היה זה מהלך למהלך  הזה  כפי שאנחנו נמצאים היה טעם, לכל הפריצה היה ט
  מסויים  סופי  אבל  אם  הוא  נפסק  בשלושת רבעי המהלך, תנו לנו לבדוק ונאמר את 
  דברינו.   יש  רוסים  ויש  אמריקנים  ויש ממשלת ישראל, ונראה אולי אנחנו רוצים 
  להיערך  בצורה אחרת.  למהלך הזה היתה תכלית מסויימת, ואם התכלית נמנעת לא בגלל 

  ון היכולת הצבאית אלא בגלל המצב המדיני, יכול להיות שהמטה יאמר שיש לו צורך כשל
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  להערך  בהערכות חדשה ולא ירצה להיות במצב שלושת רבעי אינוולידי מבחינת הפעולה. 
  אנחנו  לא  צריכים  להיות  במצב שנהיה ערוכים בצבא במצב של שלושת רבעי, שיאמרו 

  עמידו משקיפי או"ם ומשם ועד המהלך הבא לא גמרנו עם שניסוג עד מקום מסויים ואז י
  אפשר לבנות דווקא על המערך הזה.  יכול להיות - המצרים.   אם תהיה החלטה כזאת, אי

  שהמטה יאמר שזה המצב האידיאלי, אבל הוא מוכרח לחשוב על כך.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

מה שקיסינג'ר אמר עד עכשיו, אמרתי שלא מתקבל על 
  .הדעת

  
לא  יכולתי  לומר זאת על דעת הממשלה.  קיסינג'ר 
אמר  לדיניץ:   אני  לא מציע לך מה לעשות, אתם צריכים להחליט.  יכול להיות שהם 
יגידו  שלהם  אין  דרך  אחרת.   אני  לא חושבת שזה יעזור אם תוך הדיונים שלהם, 

הם יחליטו אפשר לעשות הנמשכים כבר שעה וחצי, נכניס להם אולטימטום משלנו.  גם כש
אחרת,  אם  יש  כוח  לעשות  אחרת.  לא שאני רוצה שנצא מהשטח.  אבל אינני חושבת 

  שטקטית זה יעזור. הם כנראה מתלבטים בעצמם.  זו חוצפה גם כלפי האמריקנים.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  באיזו שעה נמסרה להם ההצעה הזאת של חליפין?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  בבוקר. 5.15בשעה 
  

  שר החוץ א. אבן:
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  הם דנים בזה ואני מציע שנמתין לתגובתם.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

מזדהות, ובה - מוגשת למועצת הבטחון הצעה של הבלתי
באוקטובר.  מענין מי יקבע מה היו הקוים האלה.  נוסף  -22דרישה לנסיגה לקווים מה

"ם תחת סמכות של מועצת הבטחון, לכך  נאמר  בהצעה שמחליטים להקים כוח חרום של או
  שעות על הצעדים שנקט בענין זה. 24ומבקשים מהמזכיר הכללי לדווח למועצה תוך 

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
אפשר  לנהל מלחמה.  מה - נוצרים  תנאים  שבהם  אי

שקרה  הוא,  שהמלחמה  נפתחה בהתקפת האוייב והיו לו הצלחות.  ההתקפה נבלמה.  כל 
מועצת הבטחון אפילו לא התכנסה.  אנחנו יצאנו להתקפת  - היתה לרעתנו זמן שהמלחמה 

האש, ואחר - לחזור לקו הפסקת - נגד,  התקפת הנגד שלנו היו לה שני רעיונות.  האחד 
כך לעבור לצד השני.  בסוריה זה בוצע, כי תנאי השטח איפשרו זאת.  התנאים איפשרו 

אפשר היה - יה להוציא אותם.  במצרים איהאש.  הרעיון השני ה- מהלך אחד עד קו הפסקת
אופרטיבית  לרכז  את  המאמצים שלנו כנגד כוחות שבצד המזרחי בלבד.  לא היתה דרך 
אופרטיבית  לתקוף את שני ראשי הגשר ולזרוק אותם.  ניסינו זאת.  אחרי שפרצנו את 

ר לתקוף ראש  הגשר ואחרי שהכוח שלנו התחיל לפעול באיזור מצרים, ניסינו מראש הגש
את  ראש  הגשר  הצפוני,  והתברר  לנו שזו דרך בלתי אפשרית, כי המערכים מבוצרים 

  ומאורגנים עם טילי נ"ט ואנחנו מתקדמים עם הרבה דם עבור כל ק"מ.
  

לכן, הצליחה שלנו לצד שני נועדה למהלך אופרטיבי 
ית הוא שנתן שיכול  לתת הכרעה באיזושהי צורה.  המהלך הזה שאיגף את הארמיה השליש

לנו  את ההכרעה.  הוא נועד לא כדי לכבוש שטח במצרים.  זו דרך הגישה היחידה כדי 
לבטל  את הכוח שפלש.  לו לא היתה הפסקת אש, לו היה לנו זמן חופשי, היינו עושים 
אותו  דבר  בצד הצפוני.  כבר עמדנו בפני מתקפה באיזור אסמעיליה.  הצלחנו לעשות 

באוקטובר.  את שתי היחידות האלה חתכנו ועדיין נשארה דרך  -22ב זאת  לאחר כאב לב
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  אחת פתוחה לארמיה השלישית.  במקום אחר לא היינו מאורגנים עד סואץ.
  

  אני   רוצה   להזכיר  לממשלה,  שכאשר  דובר  על 
אש,  אני  הערתי  שני  דברים.  האחד, שהיא עוצרת אותנו באמצע המתקפה שבה - הפסקת

מגיעים  להישגים.  שנית, הזהרתי בפני סכנה אחת שעלולה להיווצר במצב שבו אנחנו  
לאחר הפוגה קצרה, מצבנו יהיה חמור מאד.  אני רוצה לפתח את התיזה השניה.  השגנו 

באוקטובר, כאשר גמרנו לסגור אותה.  גם  -23הכרעה  חלקית  נגד  הארמיה השלישית ב
וש לחימה.  אפשר לכסות בחסות הפסקת האש את במצב  זה  עדיין  טמונות  סכנות בחיד

השטח  בטילים, ואם הלחימה תתחדש תוך זמן קצר, אנחנו כבר לא נהיה בתנופת התקפה, 
ונצטרך  להתחיל  את כל העסק מחדש, ולאחר שהעמידו טילים, נצטרך להילחם ללא חופש 

ו כרגע, כאשר פעולה  אוירי,  דבר שיהיה קשה מאד.  אם נהיה במצב שאנחנו נמצאים ב
  הארמיה השלישית מכותרת.

  
אם  ניסוג  לאיזה  שהם קווים שמישהו יחליט שאלה 

אני מבהיר מה שקורה.  לא התאריך מענין כאן.  מצרים  - באוקטובר  -22קווים  של  ה
המועצות  החליטה  למנוע  מאתנו את הנצחון, את ההכרעה - הבחינה  בקטסטרופה  וברית

הכל בסדר;  - נפלאים  של ניהול המלחמה.  כל זמן שמצליחים  שהשגנו.   אלה  תנאים 
עוצרים  את המלחמה.  הבעיה שלהם היא איך לשחרר את הארמיה   - כאשר  אתה  מפסיד  

  השלישית, לא רק לשחרר אותה אלא איך לקיים אותה ככוח לוחם.
  

לדעתי  אסור  לקבל  זאת,  כי זה גובל בקטסטרופה 
בה.  אם נשחרר צירים לארמיה השלישית, כל המהלך שלנו שלא שאנחנו  לא נוכל לעמוד 

אפשר  להמשיך במלחמה.  מה שקורה הוא, - הושלם,  הופך  להיות  למלכודת  שממנה  אי
שלקחנו  את  הסיכון על עצמנו, ובממשלה היה דיון מה כל המשמעויות של הסיכון הזה 

וחדרנו לתוך מצרים, לא כדי לקחנו על עצמנו סיכון  - שאנחנו  לוקחים  על  עצמנו  
שיהיה  לנו  כוח  במלכודת  אלא  כדי  שהכוח  הזה יוכל להביא לידי הכרעה.  ברגע 
שמוותרים  על  הסגירה  הזאת  נוצר  מצב  כזה:  הארמיה השניה יושבת בצד שמאל של 

אש, הם - התעלה.  הארמיה השלישית יושבת מימין, להכות אותם כרגע אסור כי יש הפסקת
ולים  בינתיים להחליף כוחות, להתארגן, לפנות פצועים, להביא טייסים מאלג'יריה יכ
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ודברים אחרים מלוב, ותוך שבוע ימים נימצא במצב שיש לנו שתי ארמיות בשני האגפים 
שלנו  שמוגנות  בטילים ואנחנו תקועים באופן הכי מסוכן שאפשר, עם ראש גשר צר של 

  ים.קילומטר, עם כוחות בתוך מצר 15
  

אני  לא יודע מה יהיה גורל הכוח שלנו אם תהיינה 
לו  שתי ארמיות באגפים, ארמיות גדולות מאד, מוגנות בטילים שמסוגלות כעבור שבוע 

לצאת להתקפה.  יכול להיות שהם  - ולהם  מותר  לפתוח באש מתי שהם רוצים   - ימים  
  ואנחנו חתוכים. - ייצאו בשתי התקפות 

  
שמדאיג  אותי  זו הפסקת אש,   אמרתי  כבר  שהדבר

הפוגה  קצרה  והמשך  לחימה.   אם הצלחנו להוציא מן השימוש את האגף השמאלי אפשר 
לעמוד  בהפוגה  קצרה,  למרות שהיא מסוכנת.  אם נקשור את האגף הזה, הרי זה מהלך 
 אופרטיבי  שלא  נוכל להביא להכרעה ונהיה במלכודת.  אינני זקוק להתיעצות ארוכה.
מצבנו  האופרטיבי  מאד  פשוט ומובן.  את כוח ההכרעה אתה מחזיר חזרה, ובמקום מה 

הוא הפך להיות כוח לכוד.  הארמיה הזאת זקוקה לשבוע ימים כדי  - שהוא צריך לעשות 
להוציא  את  הנפגעים, להכניס אנשים חדשים ולהביא תחמושת ומים ודלק והיא מסוגלת 

טובר,  במונחים  צבאיים זה לומר:  למנוע מישראל את באוק  22לפעול.   לדבר  על  
נסבל שיצאה - ההישגים  האופרטיביים שלה ולהחזיר אותה בדרך מדינית למצב צבאי בלתי

  ניתן לקבל.- ממנו בכוח עצמה.  לפי דעתי זה דבר שבלתי
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני  רוצה להזכיר לחברי הממשלה שבתחילת המלחמה, 
יה רע, היתה הצעה אמריקנית לרוסים להחליט על הפסקת אש ולהחזיר את כאשר  מצבנו ה

כל  הכוחות  לקו הקודם.  הרוסים אפילו לא ענו על הקריאה הזאת.  ההצעה של הבלתי 
  הצהריים.- מזדהות עדיין לא הוצבעה.  הישיבה תתקיים אחר



 14סודי ביותר                                  25.10.73ממשלה    
 

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

לא  אני  רוצה לנסות לשמוע הטענות של הצד השני. 
מספיק שאנחנו כל כך צודקים, צריך גם לדעת מה התוצאות.  בשבילי נקודת המוצא היא 

זו פירצה שמתרחבת מאד, ואחר כך  - לא  לתת  לרוסים דריסת רגל.  לתת לרוסים היתר 
באוקטובר  -22היא  רחבה יותר.  אם רוצים לצאת מנקודת מוצא זו, ננתח את המצב.  ב

את.  ידענו את המצב.  ידענו את המצב הקשה כאשר נמצאים קבלנו הפסקת אש.  קבלנו ז
באמצע  המלאכה,  אבל  קבלנו  זאת.   לו באמת אפשר היה לצלם בדיוק את המצב בשעה 

שעות, היה מצב אחר.  אמרנו שמה שאפשר יהיה באותן  12שקבלנו  את הפסקת האש בגמר 
.  לו אפשר היה לסמוך על שעות צריך לצלם 12נעשה.  אבל בגמר  - שעות  לעשות    12

שעות, לכאורה את זאת קבלנו על  -12האמת  שבדבר  שיצלמו  בדיוק  מה  היה  לאחר ה
עצמנו.   יתכן  שגם  זה  לא  מספק  את  הצד הצבאי, לו באמת היו מקבלים את המפה 

  שעות אחרי הפסקת האש היינו במקום איקס.  אבל זאת קבלנו. -12והגירסה שלנו ש
  

יה אחת, ויש ורסיה אחרת לפי המצב שאנחנו זו  ורס
באוקטובר.  אבל אפילו לפי הורסיה שלנו נצטרך לחזור בכמה  -22הודענו  מה  היה  ב

האם מבחינה  - לו היינו יכולים לעמוד על הורסיה שלנו  - מקומות.   ואז השאלה היא 
  .20%, נחזור 50%צבאית זה יכול לספק.  לא נחזור 

  
  וב:ט- שר הבריאות ו. שם

  
הבעיה  אם  אתה פותח את הדרך לארמיה השלישית או 

  לא.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  לא ידענו זאת?  ידענו זאת.
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  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  מה ידענו?
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  ידענו שלא השלמנו את המלאכה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

שנגמרת  באופן אוטומטי אש  - אני לא יודעת  הפסקת
  אש, זה נפסק?- כשאין שני הצדדים באים במגע.  בוויטנאם החליטו על הפסקת

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
גם   כשעברנו   למערב   אמרנו   שזה  ישמש  לנו 

הממשלה היא הגיונית, - נקודת  מיקוח,  בלי  רצון  להשאר  שם.   לכן ההצעה של ראש
  תה.   אבל  להביא  עכשיו  את  הטענות  הצבאיות  שזה דבר לכאורה  צריך  לקבל  או

אם זה המצב אנחנו  - אפשרי,  ועל  ידי  כך  כל המאמץ המלחמתי שלנו נגמר כך - בלתי
  צריכים ללכת עם הראש לקיר?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
 5במאי עד  -15.  מ-1967חוזר  בדיוק  מה  שהיה ב

ימת.  הרוסים לא נתנו להגיע לדיון.  בחצי היום ביוני  מועצת  הבטחון לא היתה קי
ביוני בטרם ידעו מה שמתרחש, הם אמרו שלא קיים שום דבר.  עכשיו ישנו  -5הראשון ב

  אותו תרגיל.  הצרה היא שעכשיו אנחנו עם האמריקנים.
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  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

מה המשמעות של ההצעה הרוסית שהמזכיר הכללי יפנה 
ת  מועצת  הבטחון וישאל מה הן מוכנות לשלוח, האם הן מוכנות לשלוח למדינות  חברו

  חיילים?  האם זה כולל רוסים?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

יוגוסלבים,  פקיסטנים.   נניח  שיהיו  כוחות  של 
  הבלתי מזדהות.  כל אלה כבר היו אצלנו.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
איננו  ההצעה  שלנו  הוגשה  לא  פורמלית  ועל זה

צריכים להחליט.  לפי דעתי הממשלה צריכה להחליט ולומר לאמריקנים שאת ההצעה הזאת 
שאנחנו  הולכים  ומתקפלים  אנחנו  לא  מקבלים.  ואם האמריקנים ירצו להחליט שהם 

  גרוע מאד. - מקבלים זאת? 
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
עם לא הרוסים אינם מאיימים על ישראל.  הרוסים הפ

אומרים  שהם יעלו על ישראל.  לא.  הם באים למצרים להגן על מצרים.  ברגע שיווצר 
אפשרי. - נסבל, בלתי- בסיס  רוסי,  לא  חשוב באיזה מקום, מצבה של ישראל יהיה בלתי

זה  בסיס  רוסי  שאיש אינו מפקח עליו, איש אינו מאיים עליו ואפשר להגדיל אותו. 
הדאיג אותי פחות מהאיום של  1967ם אלינו.  האיום של שנת לכאורה  הם  אינם פולשי

אמרו  שישלחו  טיל על ישראל.  מה אני יכול לעשות?  אבל כאן הם   -1957היום.   ב
הולכים  כביכול  לאדמת  מצרים לבדם ואתה מוצא את עצמך מול צבא מצרי עם אלמנטים 

ה שם, והם מוגנים בלווינים רוסיים,  שאין עליהם שום פיקוח ואתה לא יודע מה שנעש
  ובטילים.  מה יהיה אחר כך?
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  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
המצרים  נמצאים  לא  רק  מערבה  מהתעלה  אלא גם 

  במזרחה.
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  אנחנו ילדים?

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
זאת  הם  עשו  ויכולים לעשות אם תקבל את הדרישה 

  שלהם ואם לא.
  

  ר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:ש
  

 - שישלחו כוח או"ם  - היום  יש לך ארבע אפשרויות 
ערבי שלא נוכל להיפטר ממנו.  הדבר - זה  הדבר  הגרוע ביותר, כוח בלתי אחראי, פרו

אמריקני.   לזאת האמריקנים אינם מסכימים.  הם אינם רוצים - השני  הוא  כוח  רוסי
שי הוא כוח רוסי בלבד, והדבר הרביעי הוא הסדר בשטח. להיות  מעורבים.  הדבר השלי

מבחינת ישראל היא הרצויה  4אם  באמת  חושבים  שיש ארבע אפשרויות, האפשרות מספר 
  ביותר, להיות בלי כוחות זרים.

  
אנחנו חייבים, לפי דעתי, בשלב זה לעסוק באפשרות 

  את  בטחון ישראל לכמעט עד  כמה  שרק  אפשר.   כל  אפשרות  אחרת  עושה    4מס'  
  אפשרי.  וודאי שהגרוע מכולם הוא שהרוסים יכנסו לכאן.- בלתי
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  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

ההסדר  בשטח  שהם  מציעים  זה לפנות דרך לארמיה 
  השלישית.

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  אנחנו הצענו הצעה נגדית.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
יש כוחות מצריים.  נניח שהם זה לא הסוף.  במזרח 

  האש.- מתחילים לירות.  אנחנו מתגוננים.  שוב אנחנו "מפירים" את הפסקת
  
  שר החקלאות ושר הפיתוח ח. גבתי:

  
אני   מבין  שאנחנו  עומדים  בפני  שני  מהלכים 

מוסקבה,  והתביעה של הרוסים שיילכו יחד, ויש - מקבילים.   ישנו  מהלך  וושינגטון
מזדהות במועצת הבטחון.  במהלך בין הרוסים - י  של  הצעת  המדינות  הבלתימהלך  שנ

והאמריקנים,  האמריקנים הודיעו שלא ישלחו צבא שלהם ויתנגדו לכך שהרוסים ישלחו. 
מזדהות לשלוח כוח - השאלה  היא,  באיזו מידה האמריקנים יעמדו נגד ההצעה של הבלתי

וח אם האמריקנים יטילו וטו על החלטה כזאת חרום  של  האו"ם  לשם.   כלל אינני בט
לשלוח  כוח של או"ם.  נראה לי שבתוך כל הסבך הזה, זו נקודה מסוכנת ביותר שישנה 
ויחד  עם  זאת יש לי חשש שנגד הצעה כזאת של כוח או"ם שייצא לשטח, יהיה קשה מאד 

ים על ההצעה לאמריקנים  לעמוד.   וודאי  היה  רצוי  לקבל אינפורמציה מה הם חושב
  הזאת, ואם יש בדעתם להפיל אותה או שלא ימצאו את הכוח להילחם נגדה.
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  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
  

ההחלטה  של  מועצת הבטחון כפי שעומדת היא לא רק 
באוקטובר.  הם  -22האש של ה- לשלוח  כוח  חרום,  אלא  שישראל  תחזור  לקוי הפסקת

נחנו  צריכים  כוח חרום.  כוח חרום, רוסים, אמריקנים מוכנים  לחתום  לשם  מה  א
וכולם,  זה  לא רק נוכחות בשטח אלא שינויים בשטח.  הם מוכנים לשנוי בשטח.  למה 
לנו  כוח  חירום?   עדיף  שנחליט  במקרה כזה, שאנחנו חוזרים, במקרה כזה כמובן. 

הבוקר, שאם אפשר שנתחלף עדיף  בעיני  שנחליט  שאנחנו  חוזרים,  מאשר  מה שהוצע 
מזרח.   צריך  להזהר מלעשות את שני הדברים - צפון  יהיה  שוב  מערב- ובמקום  דרום

אמריקני או - הגרועים,  גם שתתקבל החלטה שנחזור וגם ישלחו לנו נוסף לכך כוח רוסי
  בינלאומי לפקח על כך.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
בוע הדבר  החשוב הוא שסקאלי אמר שיש לו הוראה לת

הברית תומכת בו עדיין - דבר שארצות - ביום השלישי למלחמה, אגב  - במועצת  הבטחון  
באוקטובר.  הוא אמר שזו הצעה  -5עקרונית,  שהכוחות  יחזרו לקווי הפסקת האש של ה

אפשר לדעת היכן זה - באוקטובר, עקרונית הם בעד זה, אבל אי  -22ראשונה.   לגבי  ה
יוגוסלבית בענין כוח חרום של - מתבטאים על ההצעה ההודיתומתי  זה  היה.  הם אינם 

באוקטובר.  הם לא התיחסו  -22האו"ם,  אבל  כוח  חרום קשור בנושא של חזרה לקוי ה
יוגוסלבית וההנחה היא ששני הגדולים יציעו משהו ואז איש לא יתיחס - להצעה  ההודית

  להצעת המדינות הקטנות.
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

זמן שאיננו יודעים מה קצה הגבול שהאמריקנים  כל 
קשה  לקבל החלטה.  זו בעצם נקודת המפתח.  שיקוליו של השר פרס   - יכולים  ללכת  

 -22נכונים.   אם  יבוא  כוח  רוסי  כדי  ליישם  את  ההחלטה של חזרה לקוים של ה
י להחזיר אותנו באוקטובר,  זו  הברירה הגרועה ביותר.  אבל גם שיבוא כוח או"ם כד
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באוקטובר זה דבר חמור ביותר.  השאלה היא מה מוכנים האמריקנים   -22לקוים  של  ה
לעשות.   האם  הם יכולים למנוע את שני הדברים האלה.  אם כן, יש לנו ברירה יותר 

  טובה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

ההבדל  בין כוח או"ם לבין כוח סובייטי הוא אחד. 
האלה  יש  מטרה אחת.  האמצעים להגיע למטרה הם שונים.  לאו"ם אין לשני  הכוחות  

הם  - צבא,  ואין  לו  כוח  לעשות  דבר מה בשימוש בכוח.  כאשר הסובייטים ייכנסו 
  ישתמשו בכוח.

  
  השר לקליטת העליה נ. פלד:

  
זה  מה  ששאלתי.   יכול להיות שהרוסים ינדבו את 

האמריקנים  היוו  את כוח או"ם.  בכל המלחמה   עצמם  להוות  את  הכוח.   בקוריאה
בקוריאה האמריקנים פעלו בתור כוח או"ם.  האם לא קיימת סכנה שברגע שתתקבל ההצעה 

  המועצות מעמידה כוח לענין זה.- המועצות ויגיד שברית- הזאת, יקום נציג ברית
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
זה יתחיל עם  כוח  או"ם  הוא  מתן  כוח  לאו"ם. 

סנקציות.   יש סיבוכים אחר כך.  הבעיה איננה הרכב הכוח.  אם הכוח ידווח שאיננו 
מקיימים  מה  שהוא  חושב  שאנחנו צריכים לקיים, יתחילו בהחרמה ובסנקציות.  לפי 

זו  - דעתי,  בבוקר  זה,  כל  זמן  שיש  לנו הזדמנות לתמרן בשטח בלי כוחות זרים 
  .האופציה הראשונה

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:
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שעות וולדהיים צריך לדווח מה הוא  24כתוב שאחרי 
עשה  בענין  זה.  הוא צריך להקים את הכוח.  אין לו צבא משלו.  הדבר הטוב ביחיד 
שיש באו"ם הוא שאין לו צבא.  זה הפלוס היחיד שיש לו.  אני לא אומרת שיש פתרון, 

או  - עם כל הצדדים שיבואו  - דת או כוח או"ם אבל  נדמה  לי  שלו הברירה היתה עומ
אני הייתי בוחרת בכוח או"ם, כי הם לא באים  - כוח  סובייטי,  אם זו היתה הברירה 

בכוח,  זה  לא  כוח צבאי, מדווחים שוולדהים מנסה, ולעת עתה יש זמן.  אולי אפשר 
שעות  48-72רו לחזק בכך את רוח האמריקנים.  אבל יכול להיות שיבוא כוח או"ם ויעב

והוא  לא  יעשה  שום  דבר  ובמילא  נחזור לרוסים.  אבל הסיוט הזה, שנסכים שכוח 
  ?1967סובייטי יהיה על יד ביתנו ואחר כך יחזיר אותנו בכוח לגבולות 

  
  שר החוץ א. אבן:

  
  האם בשיחות עם קיסינג'ר דובר על ההצעה הזאת?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  ה לתת לו את הברירה הזאת.לא.  אני עוד לא רוצ

  
  שר החוץ א. אבן:

  
הם  הציעו  הגדלת  מספר  המשקיפים.  לדעתי צריך 

  לדבר אתם שיתנגדו לכך.
  

  שר הסעד מ. חזני:
  

מזדהות, אבל כרגיל - ההצעה  אמנם  באה  מצד הבלתי
  כוח או"ם מורכב גם מהולנדים ואחרים.
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  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
  

היו  רק על אדמת מצרים.  אף פעם לא   1967בשנת  
  התנגדנו לכוח או"ם על אדמתם.

  
  שר הסעד מ. חזני:

  
  אני שואל על ההרכב.  זה לא רק הודו ופקיסטן.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  היו גם ברזיליאנים ואחרים.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
האם  הוסברה לקיסינג'ר  המשמעות  החמורה מבחינה 

  אם נצטרך לזוז? צבאית בה נעמוד
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  הוא היה שלשום ובשעות האלה לא היה אירוע חברתי.
האויר וראש - כל  הזמן  טיפלנו  בענין והיה תידרוך צבאי.  בא הרמטכ"ל ומפקד חיל

אמ"ן  עם  מפות  והוא יודע בדיוק את המצב.  נוסף למה אמרנו, עכשיו מסר הרמטכ"ל 
טת את מה שמסר לנו, והוא ימסור לקיסינג'ר את הדברים.  מר למר  דיניץ בצורה מפור

דיניץ  אמר  לו  שזו  הפעם  הראשונה שהוא רואה את קיסינג'ר נרגש.  הוא מבין את 
  פירוש הדבר.  זה לא מרצונו.
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  שר החוץ א. אבן:
  

דווקא  הוא  אמר  שהוא לא מכיר הפסקת אש שנגמרה 
  בצורה כל כך מדוייקת ובלי שזה גלש.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

כאשר  היה פה, שאלתי אותו:  איפה המנגנון?  הרי 
לא  החלטתם על שום מנגנון, מנגנון שיעשה מיפוי, איפה עומדים הכוחות, איפה אפשר 
להפריד  בין  הכוחות,  מי יפקח.  הוא אמר:  מה קרה בוויטנאם?  גם שם עשינו כך. 

הוא דפק כל הזמן.  היות ולהם אין כוח, הם ובכן,  בצפון וויטנאם באמת היה כוח, ו
הולכים  לאח  הגדול  שלו  יש  כוח.  קיסינג'ר אמר שהאמריקנים אינם רוצים להיות 

  מעורבים בפיקוח.  האמריקנים לא רוצים והרוסים רוצים.
  

  השר י. גלילי:
  

האם  התברר  מה  האמריקנים יעשו במקרה של סירוב 
  שלנו לחזור לעמדות?

  
  שלה ג. מאיר:ראש הממ

  
הדבר  היחיד  שמעודד הוא שהם יושבים בישיבתם כל 
כך  הרבה  זמן.   יושבת  שם המועצה לבטחון לאומי.  הם יושבים זמן ממושך וכנראה 
מתלבטים.   אתמול  שכנענו אחרי הלילה הקודם את קיסינג'ר, ודרכו את הגנרל הייג, 

וא קיבל את דברנו ושלח כנראה שדר שאנחנו עומדים ולא נעשה שום דבר.  על סמך זה ה
  לברז'נייב שהישראלים עומדים, וזו אמת.
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  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  קשה  עדיין  לחוות דעה סופית לפני שקבלנו תשובה 
  או  רמז  לתשובה  על  ההצעה  המקורית  שלנו בדבר חילופי אוכלוסין ושטחים.  אבל 

  הדיון שמתמשך בבית הלבן, ראוי היה שנשגר מיד לדיניץ שדר של  בנסיון  להשפיע  על
  ראש  הממשלה  אל הנשיא ניכסון, שמרכיביו העיקריים צריכים להיות:  ראשית, הודעה 
  חוזרת בטון שאין להטיל בו ספק, שאין להטיל ספק בכנותו שלא הפרנו את הפסקת האש. 

  תוצאה מפעולות התגוננות שלנו נגד אנחנו  מחזיקים  במקומות בהם אנחנו מחזיקים כ
  מתקפות  וכי  שורר  שקט  בחזית, ואיננו מתכוננים לתקוף את הארמיה המכותרת, אבל 
  הכיתור  שלה  הוא  הסיכוי  היחיד  לאיזו שהיא הידברות פוליטית, ותיאור המשמעות 

  בו לא  הצבאית לישראל אם יכפו עלינו נסיגה.  ברוח הדברים שאמר הרמטכ"ל, ולהפציר
  לפעול  בחפזון.   כאן  יש  לנו אפשרות להוכיח את אמיתות הדברים ואמיתותנו כלפי 

  הברית.- ארצות
  

מזדהות פועלות וודאי בתיאום - אם  המדינות  הבלתי
הצהריים.  כלומר, זו לא שאלה - עם  הסובייטים  והערבים  יסכימו,  הדיון יהיה אחר

ח שאם האמריקנים לא יאבדו את ראשם, הם עוד שצריך  להכריע בה תוך שעות.  אני בטו
יכולים  לעכב  את  הרוסים מלעשות צעד נמהר.  אני נמנע מלהכנס להערכות על האיום 
הרוסי.  אני  רוצה שנמצה את הסיכויים האחרים לפני שנעמוד בפני הכרעה סופית, כי 

וד במצב חמור תחזית  הרמטכ"ל מאד מאד ריאלית.  אנחנו יכולים תוך כמה שבועות לעמ
מאד  עם  נצחון  מצרי לא מבוטל.  הם מחזיקים כמעט במלוא אורכה של התעלה.  לכן, 

  הענין רציני מאד והייתי עושה את הנסיון הזה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

כל  מה  שדובר  התחיל עוד כאשר היינו בירושלים, 
ואחר כך נמשך היום.  תוך  כדי  ישיבת הכנסת, ונמשך כל הלילה עד חמש לפנות בוקר,

אם  זה  הלך  דרך  קיסינג'ר  ואם זה הלך דרך גנרל הייג, זה עבר לנשיא, ועל סמך 
הדיבור שלי שאם המצרים לא ירו אנחנו נשב בשקט ולא נעשה שום דבר, על סמך זה הוא 
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  קבל את הדברים ושלח את השדר לברז'נייב.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  עכשיו ברז'נייב חזר בו.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  מר דיניץ כבר היה פעמיים אצל קיסינג'ר עם הדבר.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

אני  מבדיל  בין דיווח לקיסינג'ר דרך מר דיניץ. 
ל אני  מוכרח  לומר  שאני  מתרשם  מאד  מאופן  הטיפול בענינים מצד מר דיניץ, אב

מוכרחים  להעלות  זאת למישור דרמטי יותר, לשלב דרמטי יותר.  אני משוכנע, למרות 
שהאזנתי  לשיחה  בין שר הבטחון ומר דיניץ ובין הרמטכ"ל לבין דיניץ שהאמריקנים, 
כולל  קיסינג'ר  ירצו להכנס לעומק האספקט האסטרטגי של נסיגה לקו של לפני שלושה 

  .ימים, ולא מחמת קוצר המסביר
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

הרמטכ"ל  מסר עכשיו למר דיניץ את הפרטים.  כאשר 
הוא רק יוכל להגיע לקיסינג'ר, הוא ימסור לו זאת.  אין לי עמדה עקרונית נגד שדר 

  לניכסון.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
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  יש שדר מברז'נייב לניכסון.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

של  חילופין  מאד  מושך,  אם זה מתקבל.  הרעיון 
אולי  צריכה  להיות גם תכנית שניה של חילופין חלקיים, המקום של הארמיה השלישית 

  תמורת היותנו בחלק המערבי.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אין כל סיבה מדוע לא לקבל את דברי הרמטכ"ל שאמר 
  באיזה מצב הוא.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
באית  איננו  בסכנה.  אם נוכל לקבל את מבחינה  צ

  מקום הארמיה השלישית תמורת היותנו בצד השני, זה לא רע.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  אז הם נשארים בעצמה גדולה בצפון התעלה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  השאלה איפה הכוח הצבאי.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
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יות של חלופי שטחים צריך לעשות את החילופין האלה, לשחרר להם את נניח שבתוך התכנ
  הארמיה השלישית ואנחנו נעזוב את מצרים.

  
  מר מ. גזית:

  
  

מר דיניץ אינו יכול למסור כרגע את דברי הרמטכ"ל 
  לקיסינג'ר.  הם יושבים בישיבה והוא אינו יכול לעשות זאת.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
יימסרו בתוך הישיבה.  אחרי  לדברים  יש  ערך  אם

הישיבה אין בכך טעם.  שינסה.  אם אינו יכול להגיע לקיסינג'ר, שימסור זאת לגנרל 
  סקוקרופט והוא יכניס לו פתק.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
שאלתי  לפני  כמה דקות את שאלתי, ונראה לי ברגע 

שהרמטכ"ל הגדיר אותה  זה  שיש  חשיבות  מכרעת  שנמחיש  לאמריקנים את גודל הסכנה
כפטלית  מבחינה  צבאית, אם נצטרך לזוז משם.  אם מר דיניץ אינו מצליח, אולי שדר 
ישיר  ומידי  לנשיא  ימחיש זאת יותר מאשר מר דיניץ יכול להסביר לקיסינג'ר.  זה 
נראה  לי  חשוב  מאד.   הייתי רוצה לשמוע את הרמטכ"ל.  הלא הבעיה הקשה היא שהם 

לנצל את הזמן.  נניח שהיו פותחים לארמיה את האפשרות של קשר, הסכנה היא  יכולים 
סטיל עם - שיכינו  התקפה בתנאים קשים ביותר לנו.  האם אפשר לחזור לרעיון של סטנד

  פיקוח שנראה אותו כיעיל, שלא יקדמו טילים למקומות שלא היו בזמן הפסקת האש?
  

  שר החוץ א. אבן:
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  כם שחתמנו עליו.סטנד סטיל לא כלול בהס
  

  שר התיירות מ. קול:
  

אני  מציע  שתשגרו  את  השדר.   הענין  כה חשוב 
ומכריע,  שצריך  לתת  לזה דחיפה דרמטית.  מאד התרשמתי ממה שאמר הרמטכ"ל ואינני 

לא יקיימו זאת, מה עוד שלא  - סטיל.  גם אם יבטיחו - מאמין  בשום  הסכם  של  סטנד
 - מאד.  אם אני צריך לבחור בין כוח או"ם ובין הסובייטים  יבטיחו.   הענין  חמור

  כח  או"ם  עדיף  על  הסובייטים  כמובן.   יכול  להיות שהדבר הוא בלוף כפי שהיה 
.   היו  אחר  כך פירסומים ממקורות סובייטיים ואני חושב שאפילו חרושצ'וב -1967ב

ן, אפילו אם אני חושב שזה לא עצמו  פירסם משהו בנידון.  לא הייתי לוקח את הסיכו
רציני.   אין  לנו  על  מה להחליט לפני שנדע מה שהאמריקנים החליטו מצידם.  אני 
חושב שהמטרה צריכה להיות ברגע זה להשפיע על האמריקנים בהחלטתם.  נדון על הנושא 

  אחרי שנדע מה שהאמריקנים החליטו.
  

  שר הסעד מ. חזני:
  

  גם אני בדעה זו.
  

  לה ג. מאיר:ראש הממש
  

  אני לא מתעצלת לשלוח שדר לניכסון, האמינו לי.
  

  הוא  יושב עכשיו בישיבה של מועצת הבטחון הלאומי 
  בידיו.  הוא דן עכשיו לא בענין שאמריקה מתבקשת לעשות  - שלו.   כל  המידע הנחוץ 

  י המועצות.  זה הענין.  אנ- דבר  מה למען ישראל.  הוא עומד עכשיו בעימות עם ברית
  הברית צריך היה - שלחתי  לו כל מיני שדרים כאשר עמדנו במצב שהוא בתור נשיא ארצות

  הברית  מוכנה  או  לא מוכנה לעשות.  עכשיו זה מצב אחר.  אני - להכריע  מה  ארצות
  המועצות או לא.  אני לא יכולה להגיד מה שהשר - צריכה  לומר  לו  שיסתכן מול ברית
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  בלוף.  זו הדילמה.  לא שאני מתעצלת לשלוח שדר או שאני   קול  אומר,  שזה  אולי
  דואגת לפרסטיז'ה שלא ינהג על פי השדר.

  
  שר הסעד מ. חזני:

  
  את חוששת ששדר יכול להזיק?

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
צריך  לשמור  על  פרסטיז'ה של שדרים.  הבעיה של 

  ניכסון אינה גולדה מאיר אלא ברז'נייב.
  

  מ. גזית: מר
  
  

  מר דיניץ מעביר זאת לגנרל סקוקרופט.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אולי  תגיד  לו  שאני  בקשתי את הגנרל סקוקרופט 
  להביא לקיסינג'ר ולנשיא את כל הפרטים האלה, שזה שדר שלי.

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
לענין  ההצעה  של  השר  ורהפטיג  להתחלף  למעלה 

אד.  כרגע אנחנו במצב של יתרון צבאי מסויים.  בזה לא נגמר ולמטה,  הענין פשוט מ
הענין.   אני  מפנה את תשומת לבך להמשך.  השאלה איך הולכים להמשך, מתוך נחיתות 
צבאית או מתוך יתרון צבאי.  מה שאתה מציע בכל הוריאציות זה לסכם את המצב הצבאי 

אינני יודע איך נעמוד בהמשך, לרעתנו  ולגמור  עכשיו את המערכה בנחיתות צבאית.  
במאבק  המדיני  בתנאים של עליונות צבאית שיצרנו; אין לי ספק מה יהיה גורלנו אם 
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ניגש  למשא  ומתן  מתוך  נחיתות  צבאית.  כל הקומבינציות האלה פירושן לסיים את 
 המערכה  בעמדה  נחותה,  לגשת  למשא ומתן מעמדה של נחיתות צבאית.  אני רואה בזה

  סכנה.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

אבל  את  הסכנה הצבאית אתה מסלק על ידי כך.  אם 
אין ספק שנחזיק.  השאלה אם מכריחים אותנו.  אם מכריחים  - אנחנו  יכולים להחזיק 

אותנו,  נדמה  לי  שהדבר הראשון הוא לסלק את הסכנה.  אם נשב ולא נהיה מכותרים, 
אין סכנה צבאית.  עכשיו הם  - עלה והם בחלק הצפוני אלא שאנחנו בחלק הדרומי של הת

יושבים  גם  בדרום.  הם יצטרכו לחזור לצד השני.  כדי לסלק את הסכנה הצבאית, אם 
  אפשר לרכוש את ליבם לחילופי חיילים, זה טוב.

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
אנחנו  יושבים בדרום התעלה בצד אחד, והם יושבים 

  .בצפון התעלה בשני הצדדים
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  גם אז ישבו בצד אחד.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

ניתן להם את היתרון הצבאי ההתחלתי, והממשלה תשב 
שוב  במצב כזה שאינני יודע אם נוכל לשמור על הארץ ועל האזרחים.  אם נגזר עלינו 

היתרון לעמוד  בתנאים  כאלה, אני מציע שנעמוד מאיפה שאנחנו נמצאים ולא ניתן את 
  כדי שיתחילו את השלב הבא של ההתקפה כאשר כבר העברנו את ראש הגשר ונפגענו.



 31סודי ביותר                                  25.10.73ממשלה    
 

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  תסלחו לי אם אומר שבשלב זה הויכוח מיותר.
  

  השר י. גלילי:
  

  אני מבין שיש המתנה.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

וא בין העובדה  שהישיבה  ממושכת  מוכיחה שהרקע ה
  גושי.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
שני  הגדולים  האלה  גם  כן  אינם  במצב  שווה. 
ברז'נייב יכול לעשות כל מה שהוא רוצה.  אין לו קונגרס ואין לו סנטורים ואין לו 
טייפים.   הכל טהור, נקי וחלק.  ניכסון נמצא אחרי וויטנאם, והמחשבה לשלוח חייל 

  מזעזעת.  הוא לא יכול.זו מחשבה  - אמריקני אחד 
  

  (הפסקה בישיבה עד לקבלת דיווח מהשגריר דיניץ).
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

חברים,  אני  לא יכולה להשביע אתכם, אבל כל אחד 
מוכרח  להשביע  את  עצמו.   אם  חלילה  זה  ייצא, נדמה לי שאנחנו גומרים עם כל 

מות שאנחנו מקבלים את תוכן המסמך הענינים.  זו הפעם הראשונה ביחסים בין שתי מעצ
בטרם  הוא  נשלח  לצד  השני.  אין לי עדיין כל הנוסח, אבל הוא נמצא בדרך לכאן. 
אבל בניגוד לדברים הנוראים שאמרנו על אמריקה לפני מספר שעות, הם דווקא עומדים, 
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ומים והתשובה  היא גם חכמה וגם מאד תקיפה, לא יכולה להיות יותר תקיפה, כוללת אי
של ניתוק כל מה שהיה ביניהם, לא בענין זה אלא בכלל, עם איומים גדולים ביותר אם 

  יעיזו להנחית צוות או יעשו איזה דבר בעצמם.
  

זה לא בא בחשבון.  - באשר  לשותפות  להנחית  צבא 
כדי להגשים את הפסקת האש על ידי צבא, זאת אומרת פעולה מסיבית.  המצב אינו דורש 

אינם  מוכנים  לכך.  הידיעות שיש להם על המצב אינן כאלה.  הם עומדים זאת  והם  
בקשר  עם  ישראל,  והם  יסבירו לנו.  הם עשו הכל כדי להשפיע על ישראל לקיים את 
הפסקת  האש, והאמריקנים מקווים שהרוסים יעשו אותו דבר בענין המצרים.  הכל יכול 

ב.  אם ברז'נייב חושב שיחזק את הדבר אם להיעשות  על ידי משקיפים שידווחו על המצ
בתוך כוח המשקיפים יהיו אחדים אמריקניים ואחדים רוסיים לא לוחמים אלא משקיפים, 

  הנשיא ניכסון מוכן לכך, לא יותר מזה.
  

האמריקנים  מזיזים  כבר אניות מלחמה וגם נושאות 
.  על 82יז'ן מס' מטוסים,  גם  יחידות טנקים שיש להם באירופה, גם "אייר בורן דו

כך  הם אינם מודיעים לרוסים, אבל הם בטוחים שכעבור שעות אחדות הם יידעו זאת על 
  ידי האזנה.

  
זו  עמדה תקיפה שאין כמוה.  למען השם, לבל ייצא 

  הדבר מכאן.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  קילומטרים? 10האם הועלתה ההצעה של 
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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  כזו כדי לתת תשובה כפי שנחוץ.לא.  כנראה התר
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  מה    הם   מתכוונים   לעשות   עם   ההצעה   של 
  מזדהות?- הבלתי

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
את מי אשאל, את דיניץ?  האלמנט החשוב ביותר הוא 

קיימים האיומים מעבר לכל דבר.  וכדי  - שלא  מבקשים מאתנו לזוז.  אם ינחיתו כוח 
  הם מבצעים תנועות בצבא. - קבלו זאת ברצינות שי

  
  השר י. גלילי:

  
  לא מבקשים מאתנו לסגת?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אחרי  זה  היתה  שיחה בין קיסינג'ר לבין דיניץ. 

  יכול להיות שיפנו אלינו, אבל ברור שלא יפנו להזיז.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  ישיבת מועצת הבטחון תתקיים.
  

  לה ג. מאיר:ראש הממש
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שתתקיים.   לא  איכפת לי שיחליטו על כוח חירום, 
והגרוע  ביותר  שיכול  להיות  זה  עם קצת אמריקנים וקצת רוסים.  אבל בפירוש לא 

  "לוחמים".
  

  שר החוץ א. אבן:
  

הם  צריכים  לעמוד  על  הצעתם  להגדיל  את מספר 
  הלוחמים.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
הם  אינם  מוכנים.  כלומר, למה לפעולה  מסיבית  

שהרוסים  מציעים ששניהם יילכו לכך.  ובעיקר, שהידיעות שמצויות בידי האמריקנים, 
  אומר הנשיא, לא מצדיקות פעולה כזאת.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

אם  יש  כוח  חרום  של  האו"ם ואנחנו נשאר איפה 
  שנשאר...

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
  א כוח חרום.מדובר על משקיפים ול

  
  שר החוץ א. אבן:

  
  הם צריכים להתנגד לכוח חרום.
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  רה"מ הגב' ג. מאיר:
  

הטכסט  המלא  בדרך.   הוא  התענין אחר כך בנוגע 
לארמיה  השלישית,  האם  אנחנו רוצים להרעיב אותם.  מר דיניץ אמר שהוא חושב שעל 

  ים.ידי משא ומתן אפשר להסתדר בהרבה דברים, והם לא נכנסו לפרט
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

סוף - אני   רוצה  למסור  לכם  אינפורמציה,  שסוף
המשקיפים  הסכימו  לנסוע.   הם ישבו פה ואמרנו שרוצים לקחת אותם והם לא הסכימו 
לזוז.  לפי שעה הם הואילו בטובם.  שלחנו אותם למקומות השנויים במחלוקת.  שלחנו 

ש שם כבר תודה לאל משקיפים.  יכול להיות שזה אותם  לעדביה  ועוד שני מקומות.  י
  אש, יש שם משקיפים והם ידווחו.- לא אירוע עולמי אבל אם מדברים על מבנה הפסקת

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
  מה בקשר לדיווח המסולף של ראש המשקיפים?

  
  שר החוץ א. אבן:

  
  הופיע דיווח די מאוזן ללא האשמות.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
ינם יכולים לשאת מפלה כזאת, בפעם השלישית. הם  א

העובדה  שאנחנו  מגיעים  לציוד  כזה  או הפחד שנגיע, מדאיגה אותם.  סוף סוף הם 
  .1955השקיעו איזה דבר במצרים משנת 
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  שר האוצר פ. ספיר:
  

בפעם  - הפרסטיז'ה  שלהם,  הנשק שלהם והכסף שלהם 
  השלישית.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
  וב...כסף לא חש

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
התהלכה בדיחה שנאצר בא אל חרושצ'וב   1956אחרי  

ואמר  שנחוץ  לו נשק.  השיב לו חרושצ'וב:  אני לא מבין, אם לישראלים נחוץ נשק, 
שהיה מבצע  -  1956הם  צריכים  ללכת  דרכך?  הם יכולים לבקש ישירות ממני... מאז 

, מלחמת ההתשה ועכשיו שוב. 1967היתה  מלחמת    - משולב  עם  הצרפתים  והאנגלים  
  לוקס.- עכשיו, כאשר היו להם תנאי דה

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
מיליארד דולר.  ברוסיה  -10רק  בישראל אין ערך ל

  יש ערך.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

היתה ידיעה שהפעם הרוסים גובים מהערבים את מלוא 
  י דולרים, שישלמו.  והם צריכים לשלם.הכסף.  הם אומרים שלערבים יש מיליארד
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

גם  לוב  וגם  סעודיה  משלמות  בעד ציוד למצרים 
  וסוריה.

  
  שר החקלאות ושר הפיתוח ח. גבתי:

  
הייכל כתב שהיהודים באמריקה אספו מיליארד דולר, 

ה שהיהודים ואנחנו  הערבים במשך חמש השנים האחרונות בקושי קבלנו מהאחיות שלנו מ
  אספו בשנה אחת.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
  אינני מעלה על הדעת שהם נותנים להם כסף.

  
  הישיבה ננעלה.


