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  יו"ר, א. אבן, י. אלון, ח. גבתי, י. גלילי,  - ג. מאיר      נכחו השרים:
  ין, ש. הלל, ז. ורהפטיג, מ. חזני, פ. ספיר (באמצע מ. די
  טוב, י.ש. שפירא.- ); נ. פלד, ש. פרס, מ. קול, ו. שם71סעיף 

  
  

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

  
  

  מזכיר הממשלה  - מ. ארנון        
  ) 71בטחון (מאמצע סעיף לשכת שר ה - סא"ל א. בראון   
  המנהל הכללי, משרד ראש הממשלה  - מ. גזית         

  ) 71(מאמצע סעיף 
  ) 71הממשלה (מאמצע סעיף - מזכיר צבאי לראש - תא"ל י. ליאור   
  )71לשכת ראש הממשלה (מאמצע סעיף  - א. מזרחי        

  
  
  הפסקת האש - .  המצב בחזיתות 71       סדר היום:

  
  ב מימוןיעק    רשם:
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כוח החירום של האו"ם  - הפרות הפסקת האש על ידי המצרים .  71

  הממשלה בשבתה כועדת שרים לעניני בטחון
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

יש  משהו  מהחזית,  ישנה  החלטת  מועצת  הבטחון 
  מאתמול וישנה התפתחות של בוא קבוצת רוסים לקהיר.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
רודס - נסעה  מאילת לקחת נפט מאבומיכלית  שלנו  ש

ולחדש את פעולות שדות הנפט, נפגעה והיא עכשיו טובעת.  יש נפגעים, איני יודע אם 
יש  הרוגים,  אבל  יש  פצועים.   כל האנשים מהמיכלית פונו.  לא ברור ממה נפגעה 

חד המיכלית.   יש ידיעות כאילו נפגעה מטיל של סטיל מצרי, ויכול להיות שנפגעה מא
  המוקשים שהמצרים פיזרו שם.  בכל אופן ברור שהיא נפגעה וברור שהיא טובעת.

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

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

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

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

  
  שר הבטחון מ. דיין:
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דבר  שני:   האש  נמשכת  גם עכשיו פה (מצביע על 
פוני של הארמיה השלישית, בין האגם המר ובין תעלת סואץ.  הם המפה)  מול  החלק הצ

מתקרבים  מדי  פעם  בפעם  אל  התעלה ופותחים באש עלינו, גם באש בזוקות וגם באש 
אחרת.   הבוקר  עשו  זאת  שוב.  נדמה לי שיש לנו הרוג ומספר נפגעים, שני טנקים 

ל סיוע אוירי, הכוח שלנו נמצא הוצאו מפעולה.  עכשיו נמשכות יריות נגד שלנו, כול
ממש  על  התעלה  (מצביע  על  המפה).  גם בלילה התקיפו אותו פעמיים.  כנראה שיש 
למצרים  בסביבה  הזאת  (מצביע על המפה) יחידה אקטיבית המחדשת את האש, אם כי לא 
 בכל  המקומות.   אבל בחלק הזה של האגם המר בצד המזרחי ישנה התקפה מיחידה שאינה

  רוצה להפסיק את האש.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  ומה ביחס למשקיפים?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

המשקיפים  נוסעים  ונוסעים  ובשעה טובה ומוצלחת 
הגיעו  לשלושה מקומות.  המקום האחד, שהוא הקריטי ביותר, זה בערביה למטה, בדרום 

אופיק.  ועוד במקום אחד. המפרץ.   המקום השני הוא בין המעוז בודפשט ובין פורט ת
במקביל  לבקשות  שלנו  פנו  גם  המצרים  בבקשות שלהם.  כשם שאנחנו רוצים עמדות 
משקיפים בצד המערבי בינינו ובין המצרים, בקשו המצרים עמדות משקיפים בצד המזרחי 
בין  הכוחות  שלהם  בצד המזרחי ובין הכוחות שלנו, כדי לקבוע את העובדה שהם בצד 

חי  של  התעלה.   הם  בקשו משקיפים לאורך כל הקו הזה (מצביע על המפה).  הם המזר
נוסעים  לשם  דרך ישראל.  הם הגיעו לאי אל בלח בין קנטרה ואיסמעיליה, בין הכוח 
המצרי  שיושב  בצד  המזרחי ובין הכוח שלנו.  יש סימטריה בין העמדות, האחת בגדה 

התיכון.  אבל יש צוותים של משקיפים - ת ליד היםהמערבית,  האחת בגדה המזרחית והאח
הנוסעים  ונוסעים.   לא  בקשנו  משקיפים במקום שיש אש, בכיוון של החסימה לקהיר 
מהקו  של  אסמעיליה, כי איננו רוצים לתת מיסוד לקו הזה בצד המערבי, אשר פירושו 

בצד המזרחי.  אם הוא, כי אנחנו נותנים אישור על ידי המיסוד הזה לכך שהם יושבים 
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אנחנו  רוצים  את המשקיפים בצד הזה (מצביע על המפה) בינינו ובין המצרים פירושו 
שאנחנו  מכירים  בכך  שהם  נמצאים מזרחה לתעלה.  יתכן שנגיע לכך.  עד עכשיו לא 
בקשו  המצרים  עמדה  באמצע.  אבל סביר שיבקשו עמדה בין הכוחות הנמצאים בישראל. 

רוצים לתת מיסוד לכוח שלנו הנמצא בצד המערבי.  אנחנו מקווים שבצורה גם הם אינם 
זו  או אחרת הארמיה השלישית תיחלש, ואיננו רוצים להתחיל בהצבת משקיפים שם.  יש 
לארמיה  השלישית  שאלה  של העברת מזון, אוכל ומים אליהם, כל הדברים שגוף ממוסד 

  משקיפים שם. זקוק להם.  לכן אין לנו ענין עכשיו בהצבת
  

בצד  הסורי  השלימו  המשקיפים  את עמדותיהם בכל 
המקומות  פרט  לנקודה אחת.  זה הלך מהר.  גם הסורים לא התנגדו לכך.  הם העבירו 

  משקיפים שישבו ברמת הגולן.  בצד הצפוני הכל ממוסד במשקיפים משני הצדדים.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

הגיע לקהיר אוירון אני  רוצה  רק להוסיף שהלילה 
המועצות.  הבעיה שנעמדת - משקיפים חיילים עם מתורגמנים מברית 70ובו  כנראה בערך 

כאן  היא  די  סבוכה.  התשובה של ניכסון לברז'נייב היתה, שאם אתם רוצים שאנחנו 
  ואתם נשתתף בכוח האו"ם, צריך לבוא במגע ולהחליט כמה, מה ומה.

  
  בתי:שר החקלאות ושר הפיתוח ח. ג

  
  כמשקיפים ולא בכוח האו"ם.

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
  כמשקיפים אזרחיים, לא לוחמים.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  בינתיים  התנהל  במועצת הבטחון משא ומתן על כוח 
  חירום.   ארצות  הברית  דרשה שבכוח החירום לא ישתתפו המעצמות הגדולות.  הרוסים 

  את העמדה הזאת של האמריקאים.  אתמול נתקבלה החלטה על הקמת כוח חירום בלי קבלו 
  המועצות הצביעו בעד ההחלטה - השתתפות המעצמות הגדולות, וגם ארצות הברית וגם ברית

  הזאת.
  

  פתאום בלילה נודע שישנו הכוח הרוסי הזה במצרים.
להחלטה.  אבל בהחלטה הם  לא  יכלו  לבוא כחלק מכוח החירום, כי זה יהיה בניגוד 

שנתקבלה  אתמול  ישנם  שני סעיפים:  א. יש לתגבר את כוח המשקיפים; ב. יש ליצור 
כוח  חירום.   הרוסים ניצלו כנראה את מכתבו של ניכסון ואת ההחלטה שיש לתגבר את 
כוח  האו"ם.  אמנם חשבתי שזה יהיה עד שיווצר כוח חירום.  בכלל לא ידעתי שבמקום 

  נו כוח חירום היה גם כוח אונד"סו.שהיה אצל
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  בשטח ישראל לא היה כוח חירום.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

 UNITED  NATIONS  EXPEDITIONARYהיה   אונע"ף   
FORCE חשבתי  ששם  יש  אונע"ף, בצפון בסוריה יש אונד"סו.  ושני הכוחות האלה   .

לתי הבוקר את דיין אם מה שאני אומרת זה נכון. אינם  מסתובבים  במקום  אחד.   שא
הוא  אומר:   לא,  במקום  שהיה  אונע"ף היה גם אונד"סו.  בקשתי שיסבירו לנו את 

  הענינים.
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בקשר לבוא הרוסים יש לעת עתה רק תגובה אמריקאית 
אחת.  הם חושבים שאם מדובר על משקיפים, הרי זה כוח גדול מדי מצד הרוסים.  אחרי 

התהלכה  איזו  ידיעה שהגיעו חמישה מטוסי "טופולוב" ולא ידוע מי ישב שם ומה כן  
היה  מונח  שם.   בבהירות  אנחנו  יודעים על מטוס אחד שהגיע ובו שבעים איש, גם 

  משקיפים וגם מתורגמנים.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  אני מוכן להסביר דבר שאני חושב שאני יודע אותו.
  
  

ושה אלמנטים.  האלמנט האחד הוא למעשה  יש  פה של
שעוד לפני שהיתה בישראל  UNITED NATIONS SUPERVISION FORCEנציגים  או  משקיפים 

הפסקת  האש  הם היו צריכים לדווח על החלטת מועצת הבטחון בקשר לכך.  זה היה עוד 
ר בתקופתו  של  ברנדוט.   אחרי כן הושג הסכם שביתת הנשק.  בהסכם שביתת הנשק נאמ

שיעמדו לרשות שני הצדדים לועדת שביתת הנשק משקיפים.  לכאורה אפשר היה אז לבחור 
במשקיפים  של  שני  הצדדים,  אבל הצדדים הסכימו שיהיו משקיפים של או"ם שתפקידם 

 -99%יהיה  להשגיח על הגשמת הסכם שביתת הנשק.  זה מה שעשו המשקיפים כל הזמן.  ב
היתה להשגיח על אי פתיחת יריות, המשקיפים מסרו מפעם הגשמת  הסכם  שביתת  הנשק  

לפעם  שיש תלונות של הצדדים, זה פתח באש וזה פתח באש, זה עבר את הגבול וזה עבר 
את  הגבול  וגם  בקשר  לסעיפים אחרים.  כל זה היה צמוד בתוכן להסכם שביתת הנשק 

  ובקוים לפי הגבולות של הסכם שביתת הנשק.
  

  י מערכת קדש, התעוררה שאלה אחרת., אחר1956בשנת 
שייח' וגם ברצועת עזה?  הוסכם - א- השאלה  היתה:   מי  יבוא  במקום  צה"ל  בשארם

שכוחות  המצרים  אינם  חוזרים לרצועת עזה.  אז בא לשם כוח החירום.  כוח החירום 
ים ישב  בשטח.  הוא אינו יושב על יד הקוים ומדווח אם היהודים או המצרים, הישראל

או  הלבנונים,  הישראלים  או  הסורים  מפירים  את הסכם שביתת הנשק.  בירדן היו 
שייח'  ישב  כוח  החירום של או"ם ככוח בפני עצמו, הוא הדבר - א- משקיפים.   בשארם
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נאמר שהמצרים לא יחזרו עם כוחותיהם הצבאיים לעזה אלא  1956ברצועת  עזה.   בשנת 
שייח' ובעזה כוחות חירום של - א- רטיביים.  כך היו בשארםרק עם כוחותיהם האדמיניסט

, עד שבא 1967האו"ם,  שהיו  מורכבים מהודים, אוסטרלים וברזיליאנים.  כך היה עד 
מצרי  אליהם עם אקדח ביד ואמר להם:  הסתלקו ולכו הביתה, כי ממשלת מצרים החליטה 

  שאין היא רוצה לראות אתכם על שטחה.
  

חירום לא היו נציגים המדווחים אם  כן אנשי כוח ה
על מקרי הפרת שביתת הנשק אלא היו כוחות בפני עצמם.  מבחינה טריטוריאלית זה חפף 
אחד  את  השני ברצועת עזה; שם ישבו המשקיפים על קו התלם והם היו צריכים להשגיח 
 על  כך שהסכם שביתת הנשק יישמר.  אם כי הודענו שזה מתבטל, אחרי כן חזרנו מזאת.
במספר  מקומות ברצועת עזה היו כוחות חירום בעמדות מסויימות; כמובן לאורך הגבול 
זה חפף כמעט פיזית עם עמדות המשקיפים, אבל מבחינה פונקציונלית המשקיפים דיווחו 
  אם מישהו הפר את הסכם שביתת הנשק.  כוח החירום שם היה מעין תחליף לכוחות צה"ל.

  
שק.  המשקיפים שנסעו בסיני  אין  הסדר  שביתת הנ

עכשיו  לסוריה נמצאים בקו החדש.  הם אינם ממלאים תפקיד של שמירה על הסכם שביתת 
הנשק,  כי אין לנו שביתת נשק עם הסורים על הקו החדש, אין זה קו שהם מכירים בו. 
המשקיפים  ממלאים  תפקיד  לדווח  על מצב הפסקת האש.  בהרבה אין זה שונה מתפקיד 

על  הסכם  שביתת  הנשק, על הימנעות מאש.  מבחינה מהותית או פיזית יש   המשקיפים
משקיף  או שניים בעמדה, על ידו יש קצין בשני הקוים.  בכל המקומות יש שני קוים. 
בקו  הישראלי יש עמדת המשקיפים, ובו משקיף אחד או שניים ועל ידו יש קצין קישור 

כן גם בצד המצרי או הסורי, ששם יש קצין   ישראלי  היושב כל הזמן עם משקיף או"ם.
קישור  מצרי  או סורי.  המשקיפים מדווחים אם יורים או אין יורים.  בדרך כלל אם 

  יורים הרבה, הם בורחים, נכנסים למקלטים ואחרי כן צריך לחלץ אותם.
  

במצב  החדש,  במקומות  החדשים  ממלאים המשקיפים 
  תפקיד של מדווחים על הפסקת האש.
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כוח  החירום זהו דבר חדש.  הוא אינו נמצא עדיין 
בשום  מקום  בשטח.  אבל תיאורטית תפקידו לא יהיה לשבת בעמדות של הצדדים ולדווח 
אם  הם  מקיימים  את  הפסקת  האש או לא, אלא תיאורטית תפקידו יהיה לתפוס עמדות 

החלטה.  כך למשל היה מסויימות  שיבטיחו את הפסקת האש במזרח התיכון, כפי שנאמר ב
שייח'.   או  למשל  אם ניקח אחד מהשטחים שבהם - א- בשעתו  כאשר  פינינו  את  שארם

באוקטובר  וירצו  שהמצרים לא יחזרו לשם, יאמרו לנו:  אתם   -22התקדמנו  אחרי  ה
נסוגים  משם, אבל המצרים לא ייכנסו לשם והשטח נתפס על ידי כוח חירום של האו"ם, 

א  עוזר להבטיח את הפסקת האש.  זוהי תפיסת מוצב צבאי בכוח עצמו, אם כי ובזה  הו
לא  על  ידי  דיוויזיה.  אבל הכוח הזה אינו מדווח איך מתנהגים הצדדים, אלא הוא 
מהווה  חציצה  או  תפקיד של החזקת המשלט בכוח עצמו.  מה הם רוצים לעשות עכשיו, 

מסוג זה, כי הם מדברים על מספרים גדולים. איננו  יודעים.  ברור שיש להם כוונות 
אם  זה  רק לשם דיווח אם נשמרת הפסקת האש, מספיקים שני משקיפים בכל עמדה.  בסך 
הכל מדובר עכשיו אצלנו על ארבע עמדות ואצל המצרים על חמש עמדות.  בשביל זה אין 

  צורך באלף איש.  וודאי הכוונה היא אחרת.
  

  מורכב  ומסובך, לדעתי  הענין  הזה  יכול  להיות 
  בעיקר בקשר לשתי שאלות.  השאלה האחת היא:  האם יהיה הכוח הזה זכאי לתפוס עמדות 
  בניגוד  לרצונם  של  הצדדים,  אלא רק לפי החלטת מועצת הבטחון, או שאם הוא נכנס 

  שהדבר יהיה מותנה בהסכמת הכוח המארח?  - לשטח שהוא תחת שליטתנו או שליטת המצרים 
  ול  להיות  שכוח החירום יגיד:  אנחנו נכנסים לשטח בכוח החלטת מועצת הבטחון, יכ

  בין  אם  אתם  רוצים  בכך  ובין אם אינכם רוצים בכך.  זה מאד לא יהיה טוב לנו. 
  האפשרות השניה היא, שהם יוכלו להמצא באדמת הפקר בהסכמת שני הצדדים.

  
 10-5ם גם  פה  (מצביע  על  המפה)  נמצאים המצרי

קילומטר יותר, ויש שטח בין הכוחות של שני הצדדים, ואז אפשר לומר כי כוח החירום 
יתיישב  באמצע  בהסכמת שני הצדדים.  זה יהיה המצב הטוב.  אם לא ירצו לנהוג כך, 
יכול להיות שיאמרו כי הם רוצים לשוב למעבר המיתלה.  זוהי נקודה רגישה.  המצרים 

נם  אין  זו מדינת ישראל.  יכול להיות שכוח החירום יאמר: רצו  לקחת  אותה.   אמ
שייח',  בכל  המקומות  הרגישים, כדי שהכוחות - א- אנחנו  מתישבים  במיתלה,  בשארם
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  הלוחמים לא יבואו לשם ועל ידי זה אנחנו מבטיחים את הפסקת האש.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  מה המרחק בין הכוח המצרי ובין מיצרי המיתלה?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  באמצע  נמצאים  כוחות ישראליים.  המצרים נמצאים 
קילומטר  מזרחה לתעלה.  אפשר לומר כי במקומות הרגישים יש כוח ישראלי, כוח   4-3

מצרי וריוח קטן באמצע.  יש מקומות פנויים בעורף שלנו או של המצרים.  איני מניח 
ים.   אם כניסתם של אנשי כוח החירום לשטח שכוח  האו"ם  יילך  לשבת  בעורף  המצר

מסויים  לא  תהיה  מותנה  בהסכמת הצד המארח, אלא הם יהיו כפופים למועצת הבטחון 
ולהחלטת מועצת הבטחון והם יוכלו לשבת במקומות הרגישים ביותר, כדי להבטיח שיהיה 

  שקט, הרי אנחנו יכולים להימצא במצב לא נוח.
  

בדבר  מיקומם  אלא:  מה   השאלה  השניה  היא  לא
תפקידם?  תפקידם של המשקיפים הוא לדווח אם מישהו פותח באש או מעביר כוחות מעבר 
לקו,  הם  צריכים אז להרים טלפון ולדווח.  סילסוואו פנה אלינו עכשיו שהוא רוצה 
להשתמש גם בהליקופטרים שלו, כדי לעשות תצפיות, כדי לדווח על ריכוזי כוחות, כדי 

ות  אם אין מכינים התקפה.  אבל הוא יודע מההיסטוריה שתשובתנו בענין זה תהיה לרא
שלילית,  וכך  היא היתה.  אמרנו:  אף אחד אינו מבקש מאתו לדווח על כך.  במסגרת 
זו  של החלטת מועצת הבטחון הוא צריך לדווח גם אם מכינים התקפה, ולא רק מה המצב 

בשמים ולראות מה המצב בכלל.  השאלה היא:  האם  בחזית, והוא אומר שהוא רוצה לטוס
  הם  רק  מדווחים  או  עושים  משהו  יותר  מזה?   אם  הוא  צריך להבטיח את השקט 

התיכון  ולשמור  על הפסקת האש, יכולות להיות לו פרטנסיות כאלה שהוא רוצה - במזרח
עושים, כדי שיוכל  לצפות  והוא רוצה לקבל רשות לבוא לכל מקום ולראות מה שהצדדים

  האש.- להעיר את אוזנה של מועצת הבטחון בעוד מועד מה לעשות כדי להבטיח את הפסקת
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  שר החוץ א. אבן:
  

העובדה  המכרעת  היא, שכוח החירום של האו"ם הוא 
דבר  שונה  מבחינה  מהותית  מקבוצת משקיפים.  אין אלה סתם משקיפים במספר מרובה 

או"ם נראה כסתם משקיף.  בדרך כלל אין לחיילים אלה נשק  יותר.   אמנם החייל בצבא
פרט  לנשק אישי.  אנשי האונע"ף הקודם היו מצויידים בהוראה, לעולם לא לפתוח באש 
אלא  תוך  התגוננות  אישית.  כל פעם שפרצה אש באיזה מקום, נתן המזכיר הכללי של 

המהותי בין משקיפים ובין  האו"ם הוראה להסתלק משם.  זה לא היה כוח לוחם.  השוני
הכוח  הזה  הוא,  שמשקיפים אינם מחזיקים בשום שטח, יש להם תפקיד מסויים, שירות 
מסויים  והם נעים הנה והנה, אבל שום שטח כאילו איננו ניתן להם.  סימן ההיכר של 
אונע"ף, של צבא או"ם בכל מקום, כך היה גם בקפריסין וכך במקומות אחרים, שכוח זה 

ש חייץ, הוא בא למלא איזה חלל, איזה מרחב, בין הצדדים.  כך זה מוסכם, כי על משמ
אותו  שטח  אין  למעשה  שליטה וסמכות לאיש.  הוא הדין היום בקפריסין, כוח או"ם 

 UNITED NATIONSמחזיק  שטח  המפריד  בין שתי העדות בניקוסיה.  זה מעין אומיסטן 
COUNTRYני המקומות שבהם היה מוצב כוח אונע"ף:  ברצועת .  זה היה הדין גם לגבי ש

שייח'.   אגב ברצועת עזה היו כוחות מרובים מאד.  אומרים שעומדים - א- עזה  ובשארם
איש, זאת  11,000איש.  אני זוכר שפעם היו בכוח הזה  5,000להקים  עכשיו  כוח של 

חרי כן מתוך כובד אומרת  שהם  מילאו  את השטח על ידי עצם גופותיהם ונוכחותם.  א
  .-7,000תקציבי רצו לצמצם את מספרם ל

  
  שר התיירות מ. קול:

  
  מה מספרם בקפריסין?

  
  שר החוץ א. אבן:

  
.   המספר  הולך ומצטמצם משנה לשנה. 3,000-2,000

הברית - הזעקה התקציבית עולה גם מהקונגרס האמריקאי וגם מחוגי האו"ם.  בעצם ארצות
.  כמובן אם מדובר על צבא או"ם שיהיה באיזה שטח במקום מממנת את כל ההוצאות האלה
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  הכוח המזויין של אחד הצדדים.
  

  היו  דיונים מסביב לזה במשך כל הלילה.  הפעילות 
  מתנהלת  בקצב  מהיר מאד.  קודם כל וולדהיים שלח את החלטת מועצת הבטחון לכל שרי 

  לא קבלו רשמית את ההחלטה.  החוץ  בדואר  פתוח,  כדי לחסוך זמן, שלא יאמרו כי הם
  הם עובדים כל הלילה.  וולדהיים רוצה היום או מחר להגיש את התקנון של הכוח הזה. 
  בקשנו את האמריקאים לשמוע את העצות שלנו בענין זה.  לאמריקאים יהיה הפעם משקל 

  הרבה יותר גדול מאשר אז.
  

.   אמנם פירסון מקנדה 1956מקרה  מעניין  משנת  
פרס  נובל  בקשר לזה.  אבל קבוט לוג' כותב בזכרונותיו שסוכמה בוושינגטון  קיבל 

ההצעה  של הקמת כוח החירום, וסוכם למסור לנציג ברזיל או קנדה להעלות את ההצעה, 
אלא  שקבוט לוג' נתקל במעלית בנציג הקנדי ולא בנציג הברזיליאני, ולכן העביר את 

  ההצעה לנציג הקנדי.
  

את  הסמכויות  של הכוח הזה.  יש   עכשיו  מעבדים
הבדל  נוסף  לעומת  המצב אז, ועל כך הצביע גם שר הבטחון.  הכוח הוקם אז על ידי 
עצרת  האו"ם, ובכל שתי שורות הודגש כמה תלוי הדבר במארחים.  המצרים רצו את כוח 

אנחה האו"ם  וקבלו אותו, אנחנו אמרנו שאיננו רוצים אצלנו בכוח או"ם.  הם נאנחו 
עמוקה  ולא  הציגו  יותר את הדרישה.  היה הסכם בין המזכיר הכללי של האו"ם ובין 
המדינה המארחת, היה כאילו איזה הסכם בקשר לכניסת הכוח ויציאתו, בקשר לחסינותו, 
על  כל צעד ושעל היתה צריכה להיות התיעצות עם הצד שהזמין או קיבל את כוח האו"ם 

בשטחו  של הצד המארח.  לא היו שום הסכמים בינינו ובין  בתוך  השטח  שהיה  מוקם 
, אבל 1956אונע"ף  בדבר הקמת הכוח.  אמנם הוזמנו להשתתף באותה התיעצות בנובמבר 

לא הלכנו אליה כי לא רצינו בכלל שהכוח הזה יהיה אצלנו.  לא היינו בעד כל הענין 
היסוד המרכזי של התידרוך  הזה.   הבעיה  המרכזית היא הסמכות כלפי הממשלות.  זהו

שמסרנו  אחרי  ההתיעצויות  שהיו  פה  עם גורמי משרד הבטחון ומשרד המשפטים, אלה 
.  בקשנו בענין זה גם  UNITED NATIONS PEACE KEEPING CORPUSהמתמצאים  בנושא הזה של 

את  דעת  שגרירנו  בוושינגטון  ודעת  שגרירנו באו"ם.  אני סבור שאין עלינו 
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הברית תאמר כי אלה הם - ופיע  כבעלי  ההמלצות  הללו, אלא להגיע לידי כך שארצותלה

התנאים  שלה  והתביעות  שלה  לגבי הכוח הזה:  שתפקיד הכוח יהיה לקיים פיקוח על 
; שהתפקיד הזה יהיה מוגדר  SUPERVISION OF COLMPLIANCE OF THE CEASE  FIREהפסקת  האש  

ל האו"ם על ביצוע הפסקת האש ועל ביצוע הסכם אחר כל  היטב; שהכוח ידווח למזכ"
שהוא  שיושג  בין הצדדים.  אבל נקודה מאד חשובה היא, שהכוח יהיה מוקם בקוי 
הפסקת האש, בין הקוים, במקום שייקבעו הקוים, ולרתק אותם לקוי הפסקת האש בהסכמת 

מוקם בשטחו של אחד שני  הצדדים,  או במקום שייקבע בהסכמת צד המארח אם הוא יהיה 
הצדדים.   לאמר  העקרון  הוא, שכל דבר אחר שיוצע יהיה מותנה בהסכמת הצד המארח, 
והצד  המארח  במשטר  הפסקת האש הוא לא הצד הרבוני על איזה שטח, אלא הצד שיש לו 

באותו שטח שבו הם פועלים.  כן גם תנאי שהכוח יורכב מאנשי  CONTROLעכשיו  שליטה 
דינות,  שהן  נייטרליות  בסכסוך  ושהן  מקיימות יחסים עם שני הצדדים צבא  של  מ

קישור של הצדדים אצל הכוחות משני הצדדים שיבטיחו את הקשר - לסכסוך, ושיהיו קציני
  בין הצדדים לבין כוח החירום.

  
יש כל מיני דברים אחרים שאינם צריכים להעסיק את 

קרונות החשובים הללו לאמריקאים בדרגים הממשלה.   אני  חושב  שצריך להסביר את הע
הקובעים,  קודם  כל ענין ההסכמיות לגבי רשותו של כוח החירום להיות באיזה מקום. 

שייח או במקום - א- אחרת  יכול  להיות  רוב  במועצת הבטחון בעד הצעה שיישבו בשארם
  דומה.

  
היתה  הצעה של משרד הבטחון, כפי שהבינותי, שכוח 

  אב  אל  מנדב.   פחדתי מלהציע הצעה כזו.  זה יכול להזכיר להם את או"ם  יישב  בב
שייח'.   הם יכולים לומר:  אם אנחנו יכולים להבטיח שייט בדרום, מדוע לא - א- שארם

  נוכל להבטיח שייט בצפון?
  

אלה    הם   דברים   חשובים   שצריכים   להתקבל 
.  אנחנו צריכים להבטיח שסקאלי בוושינגטון.   אם אנחנו נסכים להם, הם יעזרו לנו

הברית - או  מי שילך לוולדהיים מטעם ארצות הברית יאמר שאלה הם שני התנאים שארצות
עומדת  עליהם:  הכוח צריך להימצא ליד קווי הפסקת האש, בהסכמת הצדדים על מיקומו 
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  של כוח זה, להיכן יילכו וכו'.  אולי נשמע במשך היום תגובה על הדבר הזה.
  

ון במועצת הבטחון לא נכנסו לבעיות הללו, וזה בדי
מטעם  פשוט  שהם  ראו  לפני  הכוח  הזה  תפקיד אחד דחוף ביותר והוא, להוריד את 
הטמפרטורה  הבינלאומית  שהגיעה  לנקודה קדחתנית ממש.  שמעתי על מה שהיה בבורסה 

פסיכוזה שדמתה  טיימס"  דיווח  על - יורק- מהבנקאים  שלנו.   שמעתי  שסמית  מ"ניו
לפסיכוזה  שהיתה  בימי  משבר  קובה ובימי המשברים הגדולים ביותר.  כאן היה אחד 
מגורמי  ההרתעה.   נדמה  לי  שזה הפחיד  את הסובייטים וגם את האמריקאים.  היתה 
פסיכוזה.   והיתה אתמול פגישה עם הממונה על הדסק הסובייטי במחלקת המדינה.  ויש 

 BREAKMANSHIP- הברית את המצב אתמול.  ה- ם  מענינים איך ראתה ארצותפה  כמה  דברי
הסובייטי  היה  הפעם  רציני ביותר.  זה לא היה סתם איזה משחק או בלוף.  צנחנים 

, 22מטוסי אנטונוב  5רוסים  עמדו  הכן  להטסה.   בבוקר  יום אתמול הגיעו לקהיר 
מר הבעיה היא את מי הביאו ולא רק מה שעדיין  יש  סימן שאלה לגבי מה שהביאו, כלו

הברית רימתה אותם, שבמוסקבה - הביאו.   הסיבה לצעדים הרוסיים היתה אמונתם שארצות
הוסכם  על  הפסקת  האש  במקום ושארצות הברית קבלה את הסכמת ישראל שההתקדמות לא 

הסכימה תימשך.   והנה  נראה שאמריקה הסכימה במוסקבה שהכל ייפסק, אבל יחד עם זה 
עם  הישראלים  שהכל יימשך.  כך מתארים הסובייטים את המצב.  היה פה חוסר בהירות 
  מסויים  והיה  חוסר  הערכה  נכונה  של  התגובה  הסובייטית.   סיוע מסויים קבלה 

סובייטי יהיה כאן, והוא נוכח - הברית  מסאדאת.   אחרי  שביקש  שכוח אמריקו- ארצות
הוא התחרט על כך.  מרגע  - צדדי - לפעול  בענין  זה באופן חדשהסובייטים  מוכנים  

הברית מוכנה לתמוך בהחלטת מועצת הבטחון על הקמת כוח בינלאומי - שהתברר לו שארצות
בלי  המעצמות,  הפעיל סאדאת לחץ על הרוסים להסכים לכך.  בשלושת הימים האחרונים 

כך.  הם קיוו שישראל תקבל את היה סאדאת ממש היסטרי.  זה היה לפני שאנו הסכמנו ל
החלטת מועצת הבטחון.  הם ראו שהנקודה הבוערת הראשונה יהיה גודל הארמיה השלישית 
ויהיו כל מיני הצעות ישירות שיבטיחו לא רק אספקה לארמיה זו אלא חילוצה של אותה 

  ארמיה.
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  ההנחה  היא  שהד'טאנט  מתוח  מאד.  אף על פי כן 
  א שהד'טאנט התאושש ושהוא יימשך.  כן יהיה דחף חזק להגיע ההנחה  בוושינגטון  הי

  הברית תספק את - התיכון.  ישקלו את הדברים וינסו לתאם אתנו.  ארצות- להסדר  במזרח
  הסיוע  הלוגיסטי  לכוח הבינלאומי, תסכים שצוותות מצומצמים מארצות הברית ומברית 

  ומי.  הואיל וכוח החירום מוקם המועצות ישתתפו בסגל המשקיפים, אך לא בכוח הבינלא
  על  סמך  החלטת  מועצת  הבטחון,  ידאגו  האמריקאים  לכך שגם הרוסים ישלמו משהו 
  מהוצאותיו.   הסובייטים  הצליחו לא לשלם אף פרוטה בעד הוצאות כל הכוחות שהאו"ם 

  התיכון.- בקונגו, בקפריסין ובמזרח - הקים 
  

  השר י. גלילי:
  

  הם סרבו פורמלית?
  

  שר החוץ א. אבן:
  

לפעמים  סרבו פורמלית ולפעמים אמרו שאין זה חלק 
, ועצרת האו"ם נשתתקה; ארצות הברית -1964של  התקציב  האובליגטורי.   היה משבר ב

בקשה  שאלה שלא שלמו, לא יצביעו.  למעשה עצרת האו"ם לא נתקיימה באותה שנה.  זה 
  , סעיף התקציב.19היה משבר לפי סעיף 

  
  הממשלה ג. מאיר:ראש 

  
  כך לא השתתפו בהוצאות למען הפליטים.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
הדבר  הדחוף  עכשיו  הוא  לבוא בדברים עם ארצות 
הברית, ובאופן מקביל כמובן עם וולדהיים, שהוא מקים באופן רשמי את הכוח.  כמובן 

ק תביעות של במידה  שנוכל  להגיע  לכך שאלה תהיינה תביעות של ארצות הברית ולא ר
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  ישראל, העוצמה תהיה גדולה יותר.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

כוח  או"ם  אין  זה  דבר  חדש.  היו הרבה מקרים 
  כאלה.  היות ואו"ם פועל לפי תקדימים, יש לאסוף את התקדימים שהיו.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
  אספנו אותם.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
ה לי שכוח או"ם היה על סמך כל התקדימים האלה נדמ

  חייץ בין הצדדים.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  לא בקונגו.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

שם  לא  היה  ידוע איפה הגבול, שם היתה האש בכל 
  הארץ.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:
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  שם היתה מלחמה בתוך המדינה.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

ולא חייץ על קוי הפסקת האש - זה  צריך  להיות כוח
יותר  מזה.   אחרת  הוא יכול ללכת גם לתע"ש ולראות מה אנחנו מייצרים.  אין שום 
הגיון  בכך.   היות ובענין זה ההגיון והתקדימים צריכים לקבוע, הרי מדובר רק על 

. -1957קוי  הפסקת האש ולא יותר.  ויש כאן הבדל בין מה שיש היום ובין מה שהיה ב
שראל ובין עזה, היום שני הצדדים נמצאים לא בשטח שלנו, אז  הקו  עבר בין מדינת י

אולם זה צריך להיות על  LARGEלב - בשטח של ישראל, לכן אפשר להיות קצת יותר נדיבי
  יד הקוים, ורק שם יכול הכוח לפעול.
  

כן צריך באמת לעמוד על כך, שבכוח הזה לא ישתתפו 
ת זה יהיה כוח עויין.  לכן גם חיילים  ממדינות  שאין  לנו  יחסים  אתן,  כי אחר

הרוסים  אינם  צריכים  להשתתף בכוח הזה.  הם גם לא ישתתפו בכוח הזה בגלל החלטת 
מועצת  הבטחון.   כוח  עויין  לא  יוכל  להיות  בכוח  האו"ם, רק אנשים ממדינות 

  המקיימות אתנו יחסים בינלאומיים.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

ת  מאוסטריה,  פינלנד וולדהיים   מדבר  על  כוחו
  וכדומה.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
  צריך לדבר גם עם מי שממונה על הכוח הזה.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  האמריקאים אינם מכריעים אלא וולדהיים.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

אבל  מה יהיה אם הם ירצו הליקופטרים ולהכניס פה 
  ושם כוח פנימי?

  
  שר התיירות מ. קול:

  
אם  יש  איזו  הידברות  בינינו ובין האמריקאים ה

באוקטובר?  כי  22ביחס  לסעיף  בהחלטת  מועצת הבטחון המדבר על נסיגה אל הקו של 
יכול  להיות  שכוח  האו"ם שיגיע הנה יראה זאת כתפקיד ראשון במעלה שלו לתבוע את 

א היה מסומן, אבל באוקטובר; אמנם הקו ההוא ל  -22החזרת  הכוח  שלנו  לקו  של  ה
לצערי  הרב  נתפרסמו בעתונים שונים בישראל הקוים של הימים ההם.  מה יהיה במקרה 
שתבוא  מצד  כוח  או"ם  תביעה  שכזאת?   כי זו תהיה אולי נקודת המשבר הראשונית 
בינינו  ובין  המצרים.  זה קשור גם עם מצבה של הארמיה השלישית.  מה יהיה במקרה 

ו זאת כשאלה מספר א'?  הרי זוהי החלטה מפורשת של מועצת הבטחון.  מה כזה אם יציג
  ההידברות בינינו ובין האמריקאים בסעיף זה?

  
  השר לקליטת העליה נ. פלד:

  
בקשר  לראשית  דבריו  של  שר  הבטחון,  מה המצב 
המדוייק  לאורך  התעלה בין האגם המר ובין איסמעיליה מבחינת ההחזקה הממשית בגדה 

  מערבית ובגדה המזרחית של התעלה?ה
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

בכל  החלק  הזה  (מצביע  על המפה) נמצאים פיזית 
חייל  ליד  חייל פרט לעיר סואץ.  אבל גם בעיר סואץ נמצאים הטנקים שלנו במקומות 
שונים כאלה על המים, כך שיש להם שליטה על כל המים.  העיר סואץ זוהי מין בליטה, 

מה  מקומות ב"שפיצן" אחדים גייסות מצריים, יחידות קומנדו מצריות, שסבלנו יש  בכ
מהם  הרבה  אבדות,  ובקושי יצאנו משם.  אבל מבחינת קו המים, בחציצה בין הארמיה 
השלישית  היושבת  בצד הזה (מצביע על המפה) לבין העיר סואץ, כדי שלא יוכלו לשים 

  ברוב המקומות ובמקומות אחדים תצפית.יש לנו שליטה  - גשר על המים ולעבור 
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

  מהו למעשה עכשיו ראש הגשר הצפוני שלנו?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  קילומטר צפונית, לא רחוק מהעיר איסמעיליה  8עוד 
  בגדה  המערבית  וקצת יותר בגדה המזרחית.  כאמור בגדה המערבית עד בתי איסמעיליה 

  תוקים.  שם צריך לשים משקיפים.  בצד המזרחי ליד המים איננו נמצאים. ועד המים המ
  מטר של הרמפות.  150הם  אינם  יכולים להימצא במקום ששם אנחנו נמצאים במרחק של 

  קילומטר, שם אין לנו שליטה מהתעלה  2אבל  הם נמצאים עמוק יותר בתעלה, במרחק של 
  ולא הצלחנו להדוף אותם יותר.

  
ר יש פה עד עכשיו (מצביע על המפה) עמדה באגם  המ

שלא  הצלחנו  לסלק  אותם  משם.   הם  כבשו שם מעוז שלנו.  המקום הזה הולך וצר. 
איש עם מזון.  אנחנו  -200טנקים ו -20העמדה  מנותקת  דרומית.   יש  שם  קרוב  ל

הכנע.  כל חושבים  שבאחד  הימים, אם זה יימשך זמן רב, יהיו האנשים מוכרחים שם ל
  הנסיונות לחדור לשם בכוח לא הצליחו.
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  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

לפי  העתונות  אני  מבין שהיה איזה מגע עם הצלב 
האדום  בקשר להעברת פלזמה לארמיה השלישית.  האם דובר גם על אספקת מים אם יעמדו 

ואם מצבה של   בפני  הבעיה הזאת?  האם יש כבר בענין זה איזה שהם גישושים מצידם?
הארמיה  הזאת  יחמיר  ותהיה בעיה של חילוצם משם, האם לא קיימת אפשרות לקשור את 

  הענין הזה בנושא של חילופי שבויים?
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

אתמול  בסוף  הישיבה הועלתה השאלה על אפשרות של 
ללית:  או מזדהות.  אז היתה ההרגשה הכ- הקמת  כוח  או"ם לפי הצעות המדינות הבלתי

שזה  מיותר או שזה מוקדם מדי.  אבל קצב הדברים הוא כנראה מהיר מאד, וזה לא היה 
  מיותר ולא היה מוקדם מדי.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
  כוח האו"ם הוא מיותר.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
בסך הכל יכול כל המהלך הזה של כוח או"ם, שאיננו 

  מאד לא נעים בשבילנו.להתפתח לדבר  - יודעים בדיוק למה יתפתח 
  

רוצה  אני  לשאול את שר החוץ:  האם לגבי התנאים 
וההגבלות על כוח האו"ם יש איזו אפשרות של וטו אמריקאי?  או שאפשר לומר:  אתמול 
לפני  שנתקבלה  החלטת מועצת הבטחון ביחס להקמת כוח כזה, יכול היה להיות וטו של 

  יכול להיות וטו ביחס לתנאים. אחת המעצמות, אבל לאחר קבלת ההחלטה לא
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

האמריקאים  הסכימו  להטלת  וטו  רק למקרה שתהיה 
  הצעה להטיל סנקציות עלינו, אבל וטו בקשר להקמת כוח האו"ם לא בא בכלל בחשבון.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
אני  שואל  מבחינת  יכולת פורמלית של האמריקאים 

  ה.להטיל וטו על דבר כז
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

  אמריקה מגלה סימנים שהיא בכל זאת מדינה עצמאית.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  זוהי עובדה מצערת שכך הוא המצב.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

עשינו  הרבה  דברים  לפי עצתה, והתוצאות היו די 
המדינה היחידה  חמורות.   כך  הזיזו  בשעתו  המצרים את עמדות הטילים.  אבל זוהי

הידידותית  לנו.   אין כאן ענין של אירוניה.  בשבילנו זוהי שאלה של חיים ומוות 
קיום עם הרוסים.  אני מבין את זאת, ואין זה - של  אנשינו, בשבילם זהו ענין של דו

ענין  מצחיק.   אבל  מבחינה  פורמלית אם האמריקאים יבואו ויאמרו, שבכוח הזה של 
להשתתף  רק  מדינות  שיש  להן יחסים אתנו, ואם הצעתה בכל זאת לא  האו"ם  יוכלו 

תתקבל,  הרי  למעשה  אין  לה  פה שוט לטירפודו של כל הענין הזה אלא שיש להם רק 
  השירותים הטובים שלהם, יש להם משאלות ויש להם השפעה מוסרית.
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  שר החוץ א. אבן:
  

  אין זה נכון.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  שאלה. אני שואל
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  מועצת הבטחון תצטרך לאשר מה שוולדהיים יציע.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  שאלתי היא:
  

האם  מהרגע  הזה אין לאמריקאים אפשרות של בלימה 
  והטלת וטו לגבי ענינים שירצו לבלום?
  

אני  מודה  ומתוודה  שמטרידה  אותי,  וודאי  את 
ידי כוחות האו"ם.  כפי אני זוכר מהגלגול הקודם של כולנו,  אפשרות  של  טיסה על 

הענין, הרי הליקופטר כזה יכול לא רק לדווח לאו"ם אם יש תנועה של כוחות צבאיים, 
אלא  הוא  יכול  גם  לדווח  לצד  השני איפה נמצאים ריכוזי הכוחות ואיפה צריכים 

ם החלטות שכאלה לגבי לפגוע.   אני מניח שמבחינה פורמלית יש לאמריקאים הכוח לבלו
הרכבו,  אופיו  ומיקומו של כוח האו"ם.  אני שואל ואני רוצה לקוות שתהיה אפשרות 

  לקבל תשובה מתאימה.
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בקשר  לארמיה  השלישית.   דומני  שלפני  יומיים 
ימים.  מישהו הוסיף עוד ימים אחדים.  4-3ההנחה  היתה  שהם  יכולים להתקיים עוד 

ם נתונים במצוקה, לא נפשית, אלא במצוקה ממשית לגבי דלק, מים האם  יש  סימנים שה
ואספקה?  האם  יש  איזה שהם סימנים בענין זה בשטח? או האם יש אפשרות לחשוב שיש 
להם  צנור  לאספקת  מים שאין אנחנו יודעים על אודותיו? כי אחרת בכל זאת די קשה 

של המצרים להביא להם אספקת מים להבין את המצב שהם נתונים בו.  האם היו נסיונות 
  על ידי ספינות או בדרך אחרת?

  
לגבי  העיר  סואץ:   האם  ידוע  לנו  מהו  גודל 
האוכלוסיה  האזרחית  שם?   והאם  גם העיר סואץ נמצאת למעשה במצב של עיר מכותרת 
 מבחינת  היכולת  להגיע  אליה  עם  אספקה  אזרחית או אספקה צבאית, או שהיות והם

  נמצאים על שפת התעלה או על שפת הים, יש למעשה אפשרות של גישה אליהם?
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  האם יש פעולות נגד המחבלים בגבול הצפון?

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
  בינתיים הם הבינו את הרמז.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
שמונה לא נראה שהמחבלים - לפי  הפעולות  נגד קרית

  ון החליטו שלא לפעול.בצפ
  

  שר הבטחון מ. דיין:
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ביחס  לזיקה  של  הצלב  האדום לכל הדברים האלה. 
היו  לנו ידיעות מוסמכות שהמצרים רוצים להעביר באמצעות הצלב האדום גם מזון וגם 
חומר  מודיעיני.   הופיעו מכוניות עם תרופות הרוצות לעבור לעיר סואץ.  דינה של 

הגדה המזרחית.  היא מנותקת לגמרי, לא יכולים להגיע לשם בלעדי  העיר  סואץ  כדין
  עזרתנו.

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  היו אלה מכוניות אזרחיות?

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
מכוניות  עם  אנשי  הצלב  האדום.   היו נסיונות 

חו עליו באש. להגיע  אל הגדה המזרחית.  היה נסיון להגיע בהליקופטר.  הם עצמם פת
באיזה  מקום  יוכלו  אולי  להגיע בהליקופטר בטיסה נמוכה יותר.  אבל בדרך זו לא 
יוכלו  להעביר  כמות  גדולה  של  אספקה.   אבל הסכמנו לבקשת הצלב האדום להעביר 

ליטר פלזמה.  לזה הסכמנו, וזה הועבר אליהם.  איך הם   200לכוחות  הנמצאים  שם  
  בענין זה, אין זו שאלה.  הם וודאי לוקחים סירה של הצלב האדום. עוברים  את המים

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
  את זה מסרנו לעיר סואץ?

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
יש  להם  בית  חולים גדול בסואץ.  יש שם רופאים 
מקצועיים.   איני יודע אם רצו את הפלזמה בשביל בית החולים בסואץ או רצו להעביר 

חה.   נדמה לי שרצו להעביר אותו מזרחה.  זהו הדבר היחידי שהסכמנו לו. אותו  מזר
כשדברו  על  דברים אחרים, אמרנו להם שבמידה שהצלב האדום צריך להביא להם דברים, 
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ביחוד  אם מדובר על הגדה המזרחית, יעביר אותם דרך ישראל ולא דרך מצרים, ואנחנו 
מטעינים על המכוניות; הדברים האלה צריכים צריכים  לראות  מה  יש  בקופסאות שהם 

לעבור  בקורת קפדנית שלנו.  כללית אפשר לומר שלעיר סואץ ניתן מבחינה רפואית כל 
מה  שצריך  לתת בטיפולו של הצלב האדום.  לגבי הכוח שמעבר למים, נהיה הרבה יותר 

  קפדנים ונרצה שיעברו מהצד הישראלי והדברים יעברו בקורת.
  

מול  משא  ומתן  ללא  התקפה  על כניעת התנהל  את
האזרחים  בעיר  סואץ.   הם  פנו אלינו ואמרו שאזרחי העיר רוצים להכנע.  יש קשר 
טלפוני  אתם.  מושל העיר רצה שנקבל את העיר לידינו.  אמרנו:  העיר תיכנע, והנה 

צבא יפתח פה  ושם  יפתחו באש עלינו, כמו שזה היה.  האזרחים מוכנים להכנע, אבל ה
  באש.

  
יש  נסיון של הערכה כמה זמן יוכלו לחיות על מנת 
מזון  ומים  שיש  להם.   אבל זוהי הערכה מאד בלתי מבוססת.  יש המדברים על יום. 
השלטונות  בקהיר  אומרים כי לפי החישובים הלוגיסטיים שלהם יש להם יותר.  איננו 

בים שפונו משם.  יכול להיות שלאלה יודעים  כמה  מאגרי מים ואוכל יש שם.  יש חוש
שנשארו  תספיק  האספקה  למספר  גדול יותר של ימים.  איני חושב שאפשר לומר שתוך 
שלושה  או  ארבעה ימים ייכנעו בגלל מחסור באספקה.  יכול להיות שיכריזו על משטר 

קופה למשל אפשר יהיה לתת אספקה מצומצמת לת  20,000של  צמצום,  ולאוכלוסיה  של  
  ארוכה יותר.

  
איני  חושב  שיש להם עוד צנור מים שנעלם מאתנו. 
הכל צריך להגיע דרך הסואץ.  אין שם תעלת מים מתוקים.  נדמה לי שתפסנו שם את כל 

  מקורות המים.  אבל יכול להיות שיש משהו שנעלם מעינינו.
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
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  מה מספר התושבים שם?
  

  מ. דיין: שר הבטחון
  

  אינני יודע.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  חיים אמר אתמול שהוא חושב כי יש שם רק מאות.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

כל  האזור  הוא  חקלאי.   אנחנו  באנו  מהצפון. 
איננו  יודעים  כמה מהם ברחו לעיר.  שם היה אחד המאגרים הגדולים של נשק.  עבדו 

יה יש ציוד רב מבחינה כמותית ואיכותית.  היה שם ציוד בסביבה אלפי פועלים.  בעדב
לחיל  הים.  בכל המאגר הזה עבדו אלפי פועלים.  בסביבה היו גם הרבה חקלאים.  מי 

  מהם ברח העירה, קשה היום לדעת.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  האוכלוסיה האזרחית לא הציעה שתתפנה משם?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

הדרך ויוכלו לצאת משם.  אבל הצענו להם שנפתח את 
היחידות  הצבאיות  מקבלות  הוראות  מקהיר  להלחם  ולא לזוז משם; נעזור לכם ואל 
תדאגו.   גם  האוכלוסיה  האזרחית  מקבלת  הוראות  כאלה.  רצינו לדבר על לבם של 
קצינים שייכנעו ויעברו משם.  קצין של אחת היחידות אמר לנו:  מה מצבם הם יודעים 

עצמם,  ואני  איני צריך להסביר להם.  אם תשים לי אקדח על הרקה ותאמר:  תיכנע, ב
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לא  תהיה  לי  ברירה.   אם אתם כופים ומאיימים, ייכנעו.  אמרתי:  לא נאיים ולא 
  נכוף עליכם.  אם כך אמר:  לא ייכנעו, הם נמצאים בקשר עם קהיר.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
ני להעיר הערה.  נניח שגם יש  לי  שאלה  ורוצה א

האוכלוסיה האזרחית וגם אנשי הצבא בעיר סואץ היו נכנעים, האם היינו נכנסים לעיר 
  סואץ?

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
  נכנסים ובהתלהבות מרובה.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
  כניסתנו  עכשיו לעיר סואץ תהיה התגרות כה גדולה 

יננו עכשיו להכנס לעיר גדולה של מצרים?  זה המועצות שאני שואל:  מה זה ענ- בברית
באוקטובר.  אם האוכלוסיה תצא  -24ושל ה -22ייראה  ככיבוש  חדש אחרי התאריך של ה

תצא,  תישאר  עיר רפאים.  אין זה ענין כמו בגדה שלנו, שיישאר שטח ריק.   - משם  
ולמית.  אנחנו מדובר  על  כך  שניכנס  לעיר  סואץ.   לידיעה כזאת תהיה פרסומת ע

  מתגרים בדוב.  לשם מה זה נחוץ לנו?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

הודענו  לאוכלוסיה  האזרחית  שנפתח להם את הדרך 
לעדביה  ושהם יוכלו לצאת.  אני חושב שהם מגלים נטיה לכך.  אנחנו מוכנים גם לתת 

נאי להיכנע לכל אנשי הארמיה השלישית לצאת, אם ישאירו את נשקם.  לא נעמיד להם כת
והם  לא  ייחשבו כשבויים, אלא יוכלו לעבור למצרים.  יוכלו ללכת לשם על חייליהם 

  וקציניהם ועם הרכב שלהם.
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העיר  סואץ היא אחד המקומות החשובים.  אם אנחנו 
לא  נימצא  שם,  יהיה תמיד קשר ביניהם ובין הגדה המערבית.  חשוב לנו להשלים את 

דביה עד הגשר הזה (מצביע על המפה).  כי אחרת יש לנו הרבה השליטה  הצבאית מנמל ע
צרות  מהנקודה  הזאת.   יש  שם  שני גדודי קומנדו מצריים שאיננו יכולים להשתלט 

  עליהם.  ברגע שניכנס לעיר סואץ, נעשה זאת.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  אם  ניכנס  לסואץ,  נצטרך כעבור זמן מה לצאת מן 
  הבטחון תדרוש זאת מאתנו.  זה יהיה ברור כל כך שהכיבוש הזה נעשה  העיר, כי מועצת

  באוקטובר.  למה לנו להיכנס לסקנדל עולמי כזה ואחרי כן לצאת מן העיר?  -22אחרי ה
  ניתן לערבים לצאת כמה שירצו ונשאיר עיר ריקה.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
  מה  שאמר  השר הלל על סיבוכים, זה נכון.  אלמלא 

  את  ההצעה  האמריקאית אמש, היינו מואשמים שאנחנו מביאים לעימות בין שתי קבלנו  
  מעצמות  העל.   ואיך היה הדבר צריך להיראות בעיני הצבור האמריקאי?  במשבר קובה 

  הברית מוכנה לעימות כדי להגן על היבשת האמריקאית, הפעם היתה צריכה - היתה  ארצות
  ולות בטוחים.  והעימות נראה הפעם כרציני מאד. להכנס לעימות מפני שישראל רוצה גב

  הצלקת של המעמד הזה לא בנקל תחוסל.
  

שנית:   אני  חושב כי האוירה של הדיון היא יותר 
מדי  רגועה  אצלנו.  איני סבור שיצאנו מן המשבר הבינלאומי החמור ביותר.  לדעתי 

לא תיכנע.  זהו הסיכוי הציבו  הסובייטים לעצמם מטרה שהארמיה השלישית לא תושפל ו
שהביא  אותם  לדעתי  לידי  האיום  העליון ואשר העלה את כל הנושא הזה אל המישור 

  הגבוה ביותר של מתח בינלאומי.
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איני  סבור  שהם ויתרו על המגמה הזאת.  המוקדים 
באוקטובר, ב. בעית גורלה של  -22יהיו  על  שני  נושאים:   א.  חזרה  לקוים של ה

השלישית וגורלה של סואץ.  אני חושב כי הנושאים הללו עלולים להוות בעית   הארמיה
מוקד  חמורה  ביותר.   שר הדתות אמר שהוא מניח שלא ניכנס לסואץ, שר הבטחון אמר 
שניכנס  לסואץ.   הפשרה  שאני מציע היא כי הממשלה תחליט אם להכנס לעיר סואץ או 

יט שלא ניכנס לעיר סואץ.  איני רואה באוירה לא.   אני  חושב שהממשלה תצטרך להחל
הבינלאומית  השוררת  אפשרות שישראל תמשיך לנחול הישגים נוספים באוירה של הפסקת 
האש.   כבר  הצלחנו  למתוח את הענינים מעבר למה שהיה צפוי.  יש לי רושם שהגומי 

שחרר ונחלץ את הזה נמתח כבר עד קצה הגבול.  האמריקאים בלבם וודאי אינם רוצים שנ
 -22הארמיה  השלישית.   אבל  עובדה  היא  שהם  הצביעו בעד הסעיף של חזרה לקוי ה

באוקטובר.   אם אפשר בכלל לפשר בין הצבעה ומדיניות, הרי לא על ידי הודעות כאלה 
שלנו.   גם  תקוע  וגם  דיניץ ממליצים על כך שלא ניסוג כפי שכתוב בסעיף א' אלא 

באוקטובר, כלומר שנתמרן לגבי המשא ומתן  -22בדיוק היכן היה הקו בנאמר שלא ידוע 
  עצמו.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
אני  רוצה להסביר מה המצב.  יכולות להיות כמובן 
דעות  שונות גם כשיודעים את העובדות.  אבל אולי לא כולם יודעים את העובדות כפי 

  שהן.
  

נמצאים העיר  סואץ  נמצאת בגדה המערבית.  אנחנו 
גם  עשרה קילומטר מאחוריהם.  יש מובלעת מצרית קטנה בתוך שטח שאנחנו נמצאים בו. 
אנחנו  הגענו עד לנמל עדביה.  ישנו רק שטח אחד שבו נמצאים אנשי קומנדו מצריים. 
אבל  גם  על  החלק  הזה  במזח  (מצביע על המפה) עומדים טנקים שלנו.  במקום שני 

התעלה הדרומית עומדים טנקים שלנו על הים.  אין מקום אחד  (מצביע  על  המפה) מול
בכל  קו  המים  שאיננו  נמצא  בשליטה  שלנו.  לאן לא נכנסנו?  לסמטאות ורחובות 
מסויימים  של העיר, בין הבנינים.  היינו שם ויצאנו משם, כי שם צריך להלחם פנים 

מר, גם בשם האזרחים וגם בשם אל  פנים  עם  אנשי קומנדו.  אם יבוא מושל העיר ויא
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  החיילים, שהם נכנעים, זה ענין אחר.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

  כמה חיילים יש שם?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  יש ידיעות על מספר גדודים, על כמה מאות חיילים. 
  אמרנו  למושל  האזרחי,  שאם  יש שם חיילים, לא ניכנס לשם, אבל נסכים שהחיילים 

  יעברו במים לקהיר.  ברגע שהחיילים ייכנעו ויהיו מוכנים לצאת משם, יפונו  משם ו
  נפעל בצורה אנושית.  אנחנו מעונינים מאד להכנס לעיר סואץ, ואני מציע לממשלה לא 

  למנוע זאת מהצבא.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני  מבינה  שלא  מדובר  על  כך שניכנס לשם תוך 
אפשר.  אבל עכשיו מדובר על כך - ו  להכנס  וזה איקרבות.   תוך  קרבות  כבר  נסינ

שייכנעו.   אין  אני  יודעת  כמה  אזרחים  יש שם וכמה חיילים.  מושל העיר יכול 
להגיד:   האזרחים  נכנעים,  אבל  יש פה צבא, ואיננו יכולים לשלוט על הצבא.  לא 

י הצבא.  לא איכפת מדובר על מקרה כזה.  מדובר על כך שנכנעים גם האזרחים וגם אנש
לנו  שגם  הם ייצאו.  אבל אם לא ניכנס, נימצא במצב שבין כוחותינו במערב ובמזרח 

  ישנה עיר ריקה, והיא תתמלא על ידי מישהו.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

מאיזה  צד?   הרי  היא  מוקפת על ידינו והיא לא 
  תתמלא.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

ה מוקפת על ידינו מהצד אם אנחנו נצא, היא לא תהי
השני.   מדובר  על כניסתנו לעיר לא על ידי קרבות אלא רק במקרה שגם האזרחים וגם 

  אנשי הצבא ייכנעו.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

אני  מקבל  את  הגדרתו  של  השגריר בוושינגטון. 
באוקטובר ישמשו מנוף  -22ברור שהחלטות מועצת הבטחון בדבר החזרת הכוחות לקו של ה

בידי  הרוסים  לתבוע  פתיחת המצור, כאשר האמריקאים מתגוננים והבטיחו לסייע לנו 
במאבק  דיפלומטי  זה.  יש לפנינו מאבק דיפלומטי.  אולם בלי האמריקאים לדעתי לא 
נצליח  בזאת.   הבעיה  היא:   באיזו  מידה  של עקשנות יעמדו במאבק הזה עם ברית 

רבה מאד כוח עמידה.  אבל היו כמה נושאים שבהם ראו המועצות?   הם  גילו  אמנם  ה
 -22צורך  בנסיגה  טאקטית,  למשל  להצביע  במועצת  הבטחון בעד החזרה לקוים של ה

באוקטובר.   תקוע  מציע שלא נתחייב להודעה שלא ניסוג, אלא כאשר הם יגיעו לנושא 
ים ויכוח פרגמטי ולא באוקטובר, על כל פנים שנקי -22הזה,  נאמר  שכך  היה  הקו ב

  עקרוני על הנושא הזה.
  

אני  חושב  שהתלקחויות  של אוירת משבר בינלאומי 
מעמדים  - הברית - המועצות לבין ארצות- בין  ברית  המועצות  לבינינו ולכן בין ברית

  כאלה צפויים לנו כעבור יום, יומיים ושלושה ימים.
  

ה באוקטובר, והבעי -22הבעיה  היא לחזור לקו של ה
הזאת  משולבת  כמובן בבעית גורלה של הארמיה השלישית, כאשר המגמה הסובייטית היא 
לחלץ  את  הארמיה  השלישית  וכאשר  האמריקאים  התחייבו עקרונית לחילוצה על ידי 

באוקטובר, אבל למעשה מוכנים הם לעשות מאמצים  -22הנוסחה  הזאת של חזרה לקו של ה
ביחס לחזרה של כוחותינו הכל תלוי בכך איך אתה מגיע  דיפלומטיים  לסייע  לנו, כי

באוקטובר.   אלה אינן רק הבעיות שעליהן הצביע שר הבטחון.   -22לענין  זה  של  ה
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השאלה  הזאת  ניצבת במישור של יחסי המעצמות, לאמר השאלה הזאת תגיע לדיון באותה 
אי שאתבדה.  מוטב לדעתי אוירה  של עימות בינגושי, שהיינו שרויים בה אתמול.  הלו

לנקוט  את  ההערכה הקודרת ביותר.  אשמח אם הערכתי זו תתבדה והיא לא תהיה קודרת 
כל  כך.   אבל אני חושש שזהו המצב.  נהיה ערוכים לקראת העובדה שלא יצאנו מהשטח 

  של משבר בינלאומי מסביב לבעיות האלה.
  

י לגבי  הצעת  השר  פלד בקשר לארמיה השלישית, אנ
מציע  שדווקא  מול  החזות  הזאת  נרבה מאד בז'סטות הומניטריות כאלה כפי שעשינו 
בענין  הפלזמה.   אולי  פעם  נצטרך  לעשות  זאת בענין המים.  לעומת החזיון הזה 
שאנשים  מתים  מחוסר אספקה או גוועים בצמא, איני יודע אם יש לנו הכוח או הרצון 

יש לנו הכוח הבינלאומי או הרצון הלאומי לעמוד הרבה  לעמוד  בזה;  איני  יודע אם
במעמדים  כאלה.   אבל  אין לקשור את ענין הארמיה השלישית לבעית השבויים.  בעית 
השבויים  אינה  קשורה  בשום דבר אחר.  פה יש לתבוע את פרעון השטר שניכסון קיבל 

חנו יודעים שיש חילופי מברז'נייב.   יש  לטפל  בבעית  השבויים  במישור הזה.  אנ
מכתבים  ביניהם.   אני  חושב שאם נתחיל לקשור את בעית השבויים לכל מיני פעולות 

זה לא יהיה  - מצריות  או ישראליות, לתחום הזה של העיר סואץ ושל הארמיה השלישית 
טוב.   צריך שהנושא הזה יוכרע בקרוב באותה הרמה שבה סוכם ושלא נרפה מהאמריקאים 

  זה, כדי שיראו בכך מבחן לרצון הטוב של הצד השני.בענין 
  

אנחנו  מאד  מתבקשים לא לדבר על חילופי שבויים. 
אין  הגדרה משפטית של חילופי שבויים, אלא יש ענין של שחרור כל השבויים.  למעשה 
אולי יש חילופי שבויים, אבל להלכה אין מושג כזה של חילופי שבויים, לכל שבוי יש 

יביליות שלו להשתחרר או שאין לו זכויות להשתחרר, אבל לפי אמנת ז'נבה הזכויות הצ
  אין זכויות אלה יכולות להיות מותנות בזכויותיהם של אחרים.

  
  שר האוצר פ. ספיר:
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  האם ידוע כמה שבויים שלנו ישנם בשתי המדינות?
  

  שר החוץ א. אבן:
  

הברית - לגבי  שאלתו  של  השר הלל האם תוכל ארצות
וטו  גם  בענין  הרכבו,  מיקומו וסמכויותיו של כוח האו"ם.  אין מצב כזה  להטיל 

כאילו  הצפור  יצאה  מהכלוב  ולאמריקה  אין  עוד  שליטה  עליה.  ולדהיים איננו 
דיקטטור.   הוא  חייב  לדווח  למועצת הבטחון מה הוא מציע.  סבורים שתוך יומיים 

א תצטרך לאשר או לא לאשר מה שהוא מציע.  אם שלושה ימים תתכנס מועצת הבטחון, והי
בהצעה  שהוא  מציע  ביחס  להרכב, למיקום ולסמכויותיו של כוח החירום יהיו דברים 
שאינם  נראים  לארצות  הברית, היא תהיה רשאית להטיל וטו.  איני רוצה להתנבא אם 

טיל וטו.  אבל היא  כן  תטיל  וטו  על הצעות כאלה או לא תטיל, אבל היא רשאית לה
כי האו"ם קרוב למצב של  - הואיל  וזהו  המצב, ולזה יש להוסיף את הדאגה התקציבית 

הרי איני מניח  - פשיטת  רגל  לא  רק  מבחינה  מוסרית,  אלא  גם מבחינה תקציבית 
שוולדהיים  יציע  דברים שאמריקה בצורה חזיתית תתנגד להם.  הויכוח על המשא ומתן 

כמיות  של הצדדים לעניני כוח החירום, על המיקום שהוא צריך להיות שלנו,  על  ההס
הויכוח הזה צריך להיות קודם כל עם ארצות הברית.  תקוע  - ליד  קוי  הפסקת  האש  

החליף  בענין זה דברים עם וולדהיים.  וולדהיים אמר שברור שהדברים לא ייעשו בלי 
ובין  CONSULTATIONדל שבין התיעצות התיעצות עם הצדדים.  אצלנו הבעיה מתמקדת בהב

. AGREEMENTאמר תקוע  CONSULTATION.   בכל  פעם  שוולדהיים אמר AGREEMENTהסכם  
וולדהיים אמר שהוא רושם לפניו את הדברים ושהוא יבוא בדברים עם היוזמים.  במלים 

  אלה יש מוקד חד לעתיד המאבק המדיני שלנו.
  

את לקחי התקדימים שאל  השר  ורהפטיג  האם אספנו 
ביחס  לכוח או"ם.  למדנו אותם ויש מאתנו הזוכרים אותם.  בהצעות שהשמעתי בראשית 
הדיון,  ושהן  הועברו  לדיניץ  ולתקוע, אנחנו מסתמכים על התקדימים.  למשל ביחס 

היה כתוב במפורש שאין לו תפקידים צבאיים.  עכשיו כבר   1956לכוח  האו"ם  בשנת  
.  כאן יש כל אחיזת העיניים שבנושא.  אגב בכל מקרה שמישהו רצה FORCEמוצעת המלה 

הזה הסתלק שעה אחת קודם לכן.  כך היה בקשמיר, כך היה  FORCE- לעשות  מלחמה הרי ה
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בכל  מקום  שבעולם.   אם הצדדים מחליטים לא לעשות מלחמה, הרי הכוח הזה מסמל את 
  ות.הרצון ההדדי הזה וגם משמש חייץ בין הצבא

  
אבל  במה היה התקדים של הצבא הקודם?  כוח האו"ם 
הקודם  אינו  תוקף ואיננו תופס עכשיו.  אז דובר על המלצת העצרת.  הכל היה תלוי 
בהסכמת  המדינה  המארחת,  שהיתה  רק  אחת והיא מצרים.  עכשיו הכוח יוקם על ידי 

הבטיח שמועצת הבטחון לא מועצת  הבטחון,  ולכן  יהיה  צורך במאבק מיוחד על מנת ל
תאמר  למפקד  הכוח:  לך לשם והתמקם שם ושהוא יסתפק בהתיעצות עם הצדדים.  לדעתי 

  זה יהיה מאבק חשוב חיוני ביותר.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  בישיבות שלנו היו לנו עליות וירידות בטמפרטורה, 
עכשיו קרה בדיוק   הרוח,  בהרגשות.   כולנו היינו מטולטלים בהרגשות הללו.- במצבי

דבר  דומה.   אתמול  בבוקר היה מצב חמור, כי ידענו מה יכול לקרות.  הענין הגיע 
לידי  מתח בינלאומי, הוא נוסח אפילו בדומה למשבר קובה.  היה זה מתח בין מעצמות 
העל.   יצאנו  מן  הצרה  הזאת שהיתה אתמול.  זהו דבר גדול.  דבר כזה אינו יכול 

  ום.להיות כל י
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  מדוע זה אינו יכול להיות כל יום?
  

  שר התיירות מ. קול:
  

לא  יכול להיות כל יום שהתפתחויות תבאנה ליצירת 
  מתחים כאלה.
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  שר החוץ א. אבן:
  

זה אינו רצוי שזה יהיה כל יום, אבל זה מאד יכול 
  להיות כל יום.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  ר מתחים כאלה!הבה ונחליט שלא ניצו

  
  שר התיירות מ. קול:

  
איני יודע עד מתי תהיה ארצות הברית מוכנה לנהוג 
כך  ובשביל  איזה  ענין.  אתמול היה ברור שפה ישנה שאלה גורלית מאד:  האם נהיה 
מכותרים  על  ידי  שני  כוחות  מצריים מצפון ומדרום?  לאחר כל ההתפתחויות בשטח 

ניסוג ונעמוד במקומות שהגענו אליהם.  אני חושב שזה היה הצבאי  או  שאנחנו  לא  
ענין מכריע.  שר הבטחון הסביר לנו את הדברים.  כנראה שהדברים האלה עשו רושם על 

 -22האמריקאים והם עמדו יפה.  אבל למרות זאת נתקבלה החלטה על הנסיגה לקוים של ה
באוקטובר או לא?  אני  -22באוקטובר.   יש  פה  מאבק קשה:  האם ניסוג לקוים של ה

רואה  בזה  ענין  מרכזי,  כי  זהו  ענין  גדול  וזה קשור כמובן עם גורל הארמיה 
  השלישית.

  
לכן  אני  אומר  שעל  ענין הכניסה לעיר סואץ לא 
נחליט  היום.   יכול  להיות שהמצרים ייצאו משם.  אולי כוח החירום ירצה לשבת שם 

בילנו תהיה פנויה, אבל לא נהיה בתוך העיר.  יכול להיות ולא אנחנו.  אבל הדרך בש
שתהיינה  התפתחויות.   יכול  להיות  שהארמיה  השלישית  תרצה לצאת, כפי שאמר שר 
הבטחון,  והיא  תשאיר את נשקה, ולא אנחנו נתייצב בתוך העיר סואץ אלא כוח או"ם, 

חושב שעדיין לא בשל הענין אבל  לא  משקיפים.   יש  כאן צורך בגמישות.  לכן אני 
  שהממשלה תקבל בו החלטה.
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  אם נצטרך לשנות, מוטב להשאיר לראש הממשלה לראות 
  מה  תהיה  התפתחות  הדברים, ולפי זה תיוועץ עם שר החוץ ועם שר הבטחון.  הממשלה 
  אינה צריכה לקשור עכשיו את עצמה בדברים אלה כאשר אין אנחנו יודעים איך תהיינה 

  יות.   בדברים  שהם  מאד עניניים ומאד גורליים לכוח שלנו, כדי שלא נהיה ההתפתחו
  במצב  נחות,  היינו תמימי דעים.  אבל בענינים, שהם אולי משניים במידה מסויימת, 
  אני  מציע  שלא נקשור את עצמנו היום.  המשבר לא חלף עדיין, תהיינה בעיות קשות. 

  .  מדברים על ז'סטות טובות ועל כל מיני דברים ביחוד  יעמוד  עלינו  הלחץ שניסוג
  כלפי  הארמיה השלישית.  אני בעד זה שלא נחליט היום בענין זה החלטה סופית ונראה 
  איך  יתפתחו  הדברים.  אולי יסכימו הכוחות המצריים לצאת מהעיר, לפנות את העיר, 

  ע שלא נמתח את החבל אנחנו  לא  ניכנס  לשם  ואולי ייכנס לשם כוח או"ם.  אני מצי
  בענינים, שאין בהם הכרח גורלי למתוח אותו.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
הפעם  אחרתי  ואני  מבקש  מכם  סליחה.   נכנסתי 

  לישיבה כסומא בארובה.
  

אולי אדבר על ענינים שהם מדיניים למחצה וצבאיים 
 UPSקוראים להם למחצה.   במלחמה  הזאת  קרו הרבה דברים.  בצבא היו הרבה מצבים ש

AND  DOWNS  עליות וירידות.  כפי שאני זוכר היו גם על יד השולחן הזה הרבה עליות
וירידות,  אולי עוד יותר מאשר במלחמה.  היו רגעים שבהם התלהבנו והתרגשנו.  היו 
מקרים  שבהם  ביקש אפילו שר הבטחון לא להכנס לענינים ולא לדון בהם, נכנסנו מיד 

  לדיון.
  

זוכר את השעות של הירידות ליד השולחן הזה. אני  
בדרך כלל כל אחד חושב שהוא חזק ועומד באופן מוצק.  אני זוכר את השעות האלה ואת 
הימים האלה.  אילו היה פה עתונאי צלם, לא בשביל לצלם את פנינו, אבל בשביל לצלם 

ונס בתוכו רק את  כושר  פעולתו  של  כל אחד ואחד, יכול היה לראות איך כל אחד מכ
בשעות הבוקר.  והיו שעות כאלה רבות.  לא ניהלתי יומן מלחמה ואין אני מנהל יומן 
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  מלחמה, אבל בזכרוני חרותות יפה השעות האלה.
  

יש  אנשים  המאמינים  בכל  הנסים  שעליהם מסופר 
ונכתב.   אני וודאי פחות מאמין בזה.  אבל נס חנוכה וודאי היה.  אשר לנס פורים, 

יני  יודע  אם  זה ספור או משהו.  נס חנוכה היה קשור רק עם יהודים.  נס פורים א
  היה קשור עם אחשוורוש.

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
  ועם אסתר.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
יום היה נס של יהודים, אבל עוד  18-14פה  במשך  
את.  לא יכולתי בדמיוני להעלות מה עשתה משהו.   אולי  יבוא  יום  ויעריכו  את ז
הברית.  נכון אמר השר קול שמשבר העימות - בימים  אלה וגם בשלוש השנים האלה ארצות

הברית לשמוע מה - בין מעצמות העל היה כמעט כמו משבר קובה.  אפשר היה ברדיו ארצות
נו.  גורל שמורגש  שם.  ולכן בענינים אלה אנחנו חייבים לשקול שבעתיים כל צעד של

הבנה - המלחמה  כבר אינו תלוי בנו.  בעצם אמרתי משהו לפרוטוקול, כדי שלא תהיה אי
באוקטובר בלילה, שאם תהיה שביתת נשק  -22עם  חבר  אחר.  אמר שר הבטחון בדבריו ב

נעמוד  איפה שעמדנו, אחרי כן נעשה מה שנרצה לעשות.  שמעתי את תיאור   - אמיתית  
ן.  על פי התיאור שלו, ולאו דווקא של השר ורהפטיג, לא הייתי המצב  מפי שר הבטחו

  נכנס היום לעיר סואץ.  שאלתי:  כמה חיילים נמצאים שם?
  

זו הפעם השלישית שהרוסים איבדו במלחמה את נשקם, 
את  כספם,  את  הפרסטיז'ה  שלהם, הנשק המתוחכם שלהם עמד להשפלה.  הם הדריכו את 

המלחמה.  נבוא עכשיו ועוד ניכנס לעיר סואץ?  וודאי בכל הערבים,  הם  התחילו את 
  מקום שיורים עלינו, נרביץ חזרה.
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שאלתי:   מה  המורל  של הארמיה השלישית?  אמרו: 
אולי  היא תתפורר.  בינתיים אין היא מתפוררת.  לא צריך להצביע מיד היום או מחר 

כה לנו ומה מצפה לנו במועצת האם  להכנס  לעיר  סואץ.   אין  אנו  יודעים  מה מח
הבטחון.   איננו  מעונינים גם להרגיז את האמריקאים.  יש החושבים שמכניסים אותם 

  למלחמת עולם שלישית, כמו שחששו בקשר לוייטנאם.
  

יכול  להיות  שעל יד שולחן הדיונים בממשלה יותר 
ן הזה להגיד את קל להעמיד ענינים מאשר בחזית.  אבל במידה שיש ליושבים ליד השולח

דעתם,  הייתי  מדגיש  שבעתיים  את הפסוק:  חכמים הזהרו בדבריכם!  ואולי הדברים 
  אינם חשובים, אבל הייתי מוסיף ומדגיש:  חכמים תזהרו במעשיכם!

  
מישהו  אמר  לדחות  את ההחלטה ולחכות ולראות עד 

ים  שאיננו נצחי. שהמצב  יתברר.   יש  אלוהים  בשמים.   יכול  להיות  שיש  אלוה
לורהפטיג יש אלוהים נצחי.  איני אומר זאת בזלזול.  זה נעים להאמין ככה.  ראינו 

  אותו אפילו במשך עשרים וחמש שנות המדינה.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  אל תתרגז!
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

אינני  מתרגז.   אבל  אני רוצה לדחות את ההחלטה 
נין  הכניסה  לעיר סואץ.  עכשיו סואץ, ומה יהיה בעוד שעה?  ידוע שתפסו אותנו בע

להפסקת  האש  במצב  שהיינו יכולים לגמור אתם.  לכן תפסו אותנו לענין הפסקת האש 
אביב. - והזמינו  מיד  את קיסינג'ר; זה לא היה מפני שחשבו כי המצרים עולים על תל

היו מזמינים את קיסינג'ר.  הם הרגישו שניתן להם אביב, לא - לו הלכו המצרים על תל
את  המפלה  העולמית.   הם רוצים להציל את נפשם.  מחירנו לא ענין אותם קודם לכן 

  ואינו מעניין אותם עכשיו.
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גם  - לגופו  של  ענין,  על פי התיאור שמסר דיין 

נתונים אחרים,  אם אין - ענין  מועצת  הבטחון  יכול  לשמש  סיבה נוספת להתנגדות 
  הריני נגד זה שנחליט על כניסה לעיר סואץ.

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
האמריקאים  התנהגו  עם  הרוסים כמו שהתנהגו, גם 

על. - מתוך  התחשבות  במצבנו,  אבל  ללא  ספק  בעיקר מתוך התחשבות במעמדם כמעצמת
נו להבחין בקו הדק הזה, מהיכן עד היכן נוכל אנחנו  צריכים  להשתדל  במיטב תבונת

  ללכת, עלינו להבחין בקו שבין התחשבותם בצרכינו לבין שקוליהם לגבי מעמדם בעולם.
  

הממשלה את - אין ספק שהאינפורמציה, שבה הזינה ראש
מועצת  ההגנה  הלאומית  של ארצות הברית, תוך כדי דיוניה על המצב בחזית, היה בה 

במקרה לא נקלענו לתוך המערכה הגלובלית הבינגושית.  אילו ניכסון להשפיע עליהם.  
נכנע  אתמול לברז'נייב, הרי לא רק שהד'טאנט היה פושט את הרגל, שזה אחד ההישגים 
שלו  מתקופת  כהונתו, אלא שארצות הברית היתה מוצאת את עצמה במצב דפנסיבי בשורה 

כמימשל.  העם החליט, כי היה עסוק  של זירות בעולם.  והיא לא החליטה עדיין פנימה
קודם  בוייטנאם,  אבל  המימשל  לא החליט עדיין לאחר מה שקרה בין פקיסטן והודו, 
ענין  בנגלדש  וכדומה, כאשר הסובייטים יצאו מכל הענינים האלה וידם על העליונה. 

  טרים פה  מדובר  באזור  הרבה  יותר  חיוני  מאשר  פקיסטן  ובנגלדש.   יש  פה מש
מערביים וכל מיני דברים אחרים.  אין זה ענין של נסים, לא של - מערביים ואנטי- פרו

אלוהים  זמני  ולא של אלוהים קבוע, לא של שיקולים אלה ואלה.  אבל בשיקולים אלה 
יכול  להיווצר  גם קונפליקט אתנו.  אני חושב שאנחנו נוהגים בתבונה בשעה שאנחנו 

פשרות  של  התפלגות בינינו.  לא הייתי רוצה התפלגות אלא מביאים  בחשבון  את  הא
באותה  נקודה,  אם  חלילה  תגיע  לכך, שהיא באמת גורלית למצב מידי או קרוב לכך 

  בחזית הצבאית שלנו.
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זוהי  נקודה  חשובה  מה  שעשו אתמול האמריקאים, 
בדרמטיות שלו גם כולל אגב מסיבת העתונאים של קיסינג'ר.  זה היה דבר שעלה לדעתי 

על  משבר  קובה.   במקרה  הייתי אז בארצות הברית, וללא ספק היה משבר קובה משבר 
דרמטי.   כאן מדובר בחזית הרבה יותר רחבה, אם כי הרבה יותר רחוקה מארצות הברית 
מאשר  קובה,  אבל קשה יותר מבחינת חומרתה הגלובלית לארצות הברית.  ויש לומר כי 

  קאי ניהל את המערכה באומץ ובהבנה פוליטית.המימשל האמרי
  

הברית, למרות שהיא מעצמה - אתם  זוכרים, כי ארצות
דריכות, כדי לתת לצד - גדולה,  נוהגת  לעתים  בלשון  מרוסנת כלפי אחרים ובשסתומי

  השני  איזה  מוצא.   האמריקאים  איפשרו  גם הפעם לרוסים מוצא, היינו לא הסכימו
אמריקאי, אבל רמזו שבא בחשבון לשלוח הנה משקיפים במספר - ובייטילשלוח לכאן צבא ס

המועצות.   אך  ההדגשה היא שמדובר - הברית  וגם  מברית- מוגבל  יותר,  גם  מארצות
במשקיפים  ולא  בכוחות  לוחמים.  מסתבר שהסובייטים הבינו את הרמז ונמנעו משלוח 

  שקיפים.לכאן צבא וקבלו את הרמז השני וכבר שלחו לכאן מ
  

אתמול,  כאשר עמדה לפנינו הבעיה של הסכמתנו, לא 
הפורמלית,  אבל  הבעיה  של  הסכמתנו  להצבת  כוח  חירום של או"ם, לאו דווקא של 
משקיפים,  אלא  נאמר  באותו  מובן  שהיה במזרח התיכון אחרי מבצע קדש, לא הייתי 

בל אני מעדיף יונע"ף על פני מאושר  מכך.  הייתי מעדיף משקיפים על פני יונע"ף, א
אמריקני.   לי  נראה דבר זה כרע במעוטו, במידה שארצות הברית תהיה - צבא  סובייטי

סבורה  שאין  לה מנוס והיא צריכה להסכים לכך.  בענין זה נהגנו לפי דעתי בתבונה 
שנתנו  לה  מנדט  לכך;  יתכן  שהיתה נוהגת כך גם בלי מנדט שלנו.  יש מקרים שלא 

  ריך להחליט עליהם.  אבל ראיתי זאת כרע במעוטו.צ
  

עכשיו  לגבי  העיר סואץ.  בעצם יש לנו היום שתי 
בעיות עיקריות.  האחת:  מה לגבי העיר סואץ?  שנית:  היכן אנחנו מתייצבים סופית 
בשטח?   לגבי  העיר  סואץ אני מודה ומתוודה, שאתמול מוקדם בבוקר, כאשר נודע לי 

י לחלץ את הפצועים שכוחותינו מצויים בפרברי העיר די עמוק ומבקשים סיוע אוירי כד
משם,  סברתי וגם השמעתי את דעתי שלכתחלה לא צריך היה להכנס לעיר.  אבל אין אני 
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  חושב  שכל  צעד  שצריך  לעשותו  בזירה הצבאית, צריך להביאו לאישור הממשלה.  כך 
אפשר  לנהל  מלחמה.   אבל  הכניסה  לתוך העיר נעשתה לא אחר שעת האפס להסכמה - אי

שעות אחרי זה, אלא מתוך רצון ליצור עובדה  12האש  מצדנו,  זאת  אומרת  להפסקת  
בעיר.   נכון  שאילו  היינו  נכנסים  לשם ומחזיקים בה עד היום הזה, היתה נשמעת 
בקורת  על  כך.  איני אוהב להיות חכם לאחר המעשה, אבל לא הייתי מרוצה מזה לאחר 

אבל  אנחנו צריכים לחלץ משם נפגעים כאשר  המעשה.   אמרתי  זאת  לראש  הממשלה.  
  אולטימטום סובייטי.- האמריקאים נמצאו תחת חצי

  
בהקשר  לזה  אומר  עוד  משהו.   אנחנו  צבא קטן 
מבחינה  פיזית,  ובמלחמה  זו  הגענו לכלל מיצוי היש.  אבל לא אומר שהגענו לידי 

יתברר שכוח אדם גדול שצריך מיצוי  הפוטנציאל.   כאשר נעשה לעצמנו את הסיכומים, 
לא גוייס.  איני  - היה לגייסו ושאפשר היה לגייסו ולשחרר כוחות אקטיביים לוחמים 

לארץ,  אני  מתכוון לחטיבות שלמות ולגדודים שלמים בארץ.  טבעה של - מתכוון  לחוץ
עיר  כבושה, בתנאי חזית קשים, כאשר מדובר בצבא קטן, הוא שלעתים יותר מאשר הצבא 

כנס לעיר, כובש את העיר, העיר כובשת את הצבא.  עצם המלחמה על העיר היא פשיטה שנ
מרחוב  לרחוב,  מבית לבית, מקומה לקומה, מחדר לחדר.  זה במקרה שהצד השני לוחם, 
והוא לוחם לעתים קרובות.  עד היום לא לקחנו למשל מיתחם ממזרח לתעלת סואץ, לאחר 

ר הורדנו אי פעם בהיסטוריה פצצות על מיתחם אחד, שהורדנו  עליו  פצצות  יותר מאש
ומדובר בחיל רגלים מאומן ובאחד המפקדים המוכשרים, אריק שרון, וכלים טובים.  עד 

  היום כירסמו רק שליש של המיתחם ההוא.
  

למה  אני  אומר  זאת?   כי  היום כיבוש של מוצב 
אבל איני שש לכיבוש העיר  מאורגן  אינו  קל.  לפעמים אין ברירה ועושים את זאת. 

סואץ.   אבל  יכול  להיות  שהצד השני, שהמצרים אינם יודעים כלל את הלבטים שלנו 
  והעיר פנויה או מתפנית או תתפנה.
  

הממשלה, שאם - אני  מקבל  את  הנוסחה  שהעלתה ראש
לא לעשות את זאת.  אבל אם העיר ריקה פחות או יותר,  - כיבוש  העיר  כרוך במלחמה 

ואנחנו  יכולים להיות בפנים ולו גם באורח סמלי מוגן וכיוון שהיא מלכתחילה היתה 
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בידינו  אנחנו  צריכים  לטעון  גם  כלפי  או"ם וגם כלפי ארצות הברית שהעיר היא 
בשליטתנו  הצבאית, שאנחנו שולטים בה ולא המצרים.  לפי העמדות שציין שר הבטחון, 

יר, הרי זוהי עובדה של שליטה אסטרטגית על העיר, אם שאנחנו מחזיקים בהן מסביב לע
  גם לא עובדתית בכל רחובות העיר.  אין לנהל מלחמה יזומה לכיבוש העיר.

  
נכון  שהארמיה  השלישית הפכה להיות נקודת המבחן 
של הצלחה או אי הצלחה הסופית או הראשונית המצרית.  אבל מצבה של הארמיה השלישית 

ה  על  מצבנו  אנו מבחינה צבאית.  אין זה כיס פלוג'ה.  זוהי משפיע  במידה  מרוב
, עם מיטב הציוד.  אולי יהיו -20,000ארמיה  שלמה,  נדמה  לי שמספר החיילים בה כ

להם  קשיים  במזון  ובמים,  אבל לפי שעה אין להם קשיים בתחמושת.  המצרים רואים 
שלהם, לא רק אחד מסמלי ההצלחה  בפירוש  בארמיה הזאת לא רק את סמל ההצלחה הצבאית

מיקוח  חזקה במשא ומתן הפוליטי וגם כאחד הכוחות - הצבאית  שלהם,  אלא  גם  כעמדת
שיצטרכו  להשתתף  בקרב  הבא,  אם וכאשר יחליטו לעשות אותו.  לכן שליטה מאסיבית 
ך שלנו  על  המרחב  שבו מוצבים כוחותינו, היא בבחינת כוח צבאי גדול, ועל זה צרי

להתמקח  הרבה.   ואם  האמריקאים  יירדו  להבנתם של כל המוטיבים שלנו, ואין אלה 
מוטיבים של יוקרה, נצליח אולי בכל זאת להגיע ליתר הבנה איתם, כמו שהגענו להבנה 

  בשורה של דברים די רגישים לגבי דידם.
  

אני  בטוח  כי בשורה של מהלכים נוכל להגיע לידי 
לנו יותר קשיים לגבי פתרון הסכסוך, לגבי מהות השלום, לגבי  הבנה  אתם, אבל יהיו

  גבולות העתיד של המדינה.  אבל בזה איני רוצה לעסוק היום.
  

לכן  אני מציע לממשלה, בענין מערך הכוחות שלנו, 
לראות  את  העמדות  שאנחנו  מחזיקים בהן, כעמדות שאנחנו צריכים להגן עליהן, גם 

מיקוח חשובה, גם כמערך אסטרטגי - בחינה  פוליטית וגם כעמדתמבחינה  צבאית  וגם  מ
התשה או בצורה אחרת.  אני קורא ושומע - למקרה של התחדשות המלחמה, אם בצורת מלחמת

כי  במצרים מדברים על מלחמה בנוסח מלחמת וייטנאם.  אם בנוסח מלחמת וייטנאם, לא 
יותר.  אלא אם חוזרים לגדה  צריך  לפעול  כמו  דרום וייטנאם.  המצב הזה הוא טוב

המזרחית,  אין להעלות על הדעת חזרה לגדה המזרחית אלא על בסיס של הדדיות ולא רק 



 42סודי ביותר                                   26.10.73ממשלה    
 

  בדרום.
  

אם  יש  משא  ומתן או אין משא ומתן, הרי בראשית 
יעלו  את  ענין  מצבה  של הארמיה השלישית.  אין אני מציע שנחליט היום על מחוות 

אחת שעליה דברנו אתמול או שלשום.  יכול להיות שנעשה פעם בענין  זה, פרט למחווה 
מחוות  כאלה.  אני רק אומר כי במידה שחיילים מצריים ויחידות מצריות ירצו לעזוב 
את  הארמיה  השלישית  ולחזור מערבה, לעבר מצרים, מעבר לתחום אחיזתנו, יש להתיר 

ירים יש לעכב על מנת שתהיה להם  לעשות  זאת  בצורה  מכובדת, בלי נשק; קצינים בכ
לנו  עמדת מיקוח בענין חלופי שבויים.  יכול מאד להיות שבלי הקצינים גם החיילים 
לא  יעזבו,  אציע  לשולחן הזה ובכל מקום שידונו בשאלה, שנוותר על הוטו גם לגבי 

  הקצינים, שיילכו משם עם היחידות שלהם ובלבד שיילכו.
  

נוס הפעם מאשר לקבל באשר ליונע"ף, לא יהיה לנו מ
את  ההדדיות.   הייתי  רק  רוצה  שבמידה שהמצרים תוקפים, כמו שתקפו הבוקר, שכל 
התקפה  כזאת  שלהם  תנוצל  על  ידינו  לא  רק כדי להדוף את ההתקפה או להשיב אש 
למקומות  הירי,  אלא  בהחלט  להנחית  עליהם  מכות  אש אדירות וכבדות על הארמיה 

כדי  להרבות  את  אבדותיה ומכאוביה ולהחליש אותה, על מנת להביא אותה  השלישית, 
בהקדם  להכרח  של  כניעה, יציאה והתפוררות.  אם יהיה צורך לעשות דברים נוספים, 

  נדון בהם.
  

פרט  להצעה  שהציע  גלילי  בישיבת אתמול, להציע 
י שיבקשו זאת, לעשות אפילו  ביוזמתנו  לצלב האדום להוציא משם פצועים, אפילו לפנ

זאת במחווה הומניטרית טהורה ראשונה, פרט לזה איננו חייבים לעשות דבר נוסף כלפי 
  הארמיה השלישית.  עדיין אנחנו באוירה של מלחמה.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם
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השרים שקדמוני נתנו ביטוי למצב שאני חש בו.  בכל 
ויות בעשרים וארבע השעות האחרונות זאת  אני  רוצה  להעיר  איזו  הערה.   ההתרחש

מחייבות  אותנו  לנהוג  בזהירות  מכסימלית בכל הצעדים שאנחנו עושים.  אני חושב 
הבליטה בצורה חמורה ביותר את האופי הגלובלי של הסכסוך.  ישנן שתי  1973שמלחמת  

אזור מעצמות  ושתיהן מעונינות בהמשך מדיניות הד'טאנט, ולמרות שהאינטרסים שלהם ב
  הזה הם עמוקים כל כך, הם הגיעו למצב שבו הן מסכנות את המדיניות הרצויה לשתיהן.

  
המצב  הבינלאומי,  העימות בין שתי המעצמות, עבר 
אולי  את  נקודת  השיא שהיה אתמול, אבל לא עבר לגמרי.  בעתונות כותבים שהרוסים 

לו מהאיום הזה לשלוח הנה התקפלו.   איני  חושב  שהרוסים כבר התקפלו.  אולי התקפ
באופן חד צדדי צבא, אבל לא התקפלו מהמטרות הקונקרטיות שיש להם ומהמטרה שיש להם 

  שהם רוצים בכל מחיר למנוע את חיסולה של הארמיה השלישית.
  

אני מדגיש את הדבר הזה שכל צעד בלתי זהיר מצדנו 
כפי שיגאל אלון הדגיש הברית בפני הצורך בשיקול נוסף.  - עשוי  להעמיד  את  ארצות

יפה, צריך להבחין בין האינטרס הגלובלי שלהם ובין האינטרסים המקומיים.  ואם אני 
מסתכל  מנקודת  ראות זו על שאלת הכניסה לעיר סואץ, גם אם לא מדובר על כניסה על 
ידי  קרב,  אפילו אם העיר תיכנע, הרי במצב של הפסקת האש אני רואה בצעד כזה דבר 

  , שיכול להחמיר את המצב.לא זהיר
  

אם יש נקודה, שאותה אולי חייב שר הבטחון להבהיר 
הבהרה  נוספת,  הרי זוהי המוטיבציה הצבאית שיכולה להצדיק קבלת סיכון בענין זה. 
אם  אני  מנתח את הדברים ששמעתי כאן, שיש לנו שליטה על סביבות העיר מכל צד, על 

מרי, אין אני רואה את ההצדקה הצבאית המכריעה המים  ועל הדרכים, והעיר מנותקת לג
המחייבת  אותנו  להכנס  לעיר  לעומת הסיכונים המדיניים שיש בזה.  נניח שמחר או 
מחרתיים  תהיה הצעת כניעה מצד תושבי העיר ומצד החיילים הנמצאים שם, הריני מציע 

  שהממשלה תדון בענין מחדש.  וודאי שאין להחליט על כך עכשיו.
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לאור  האינפורמציה  ששמעתי  עכשיו  מפי שר   אבל
החינוך  והתרבות,  שאתמול לאחר שהצענו שוב שעה מסויימת להפסקת האש, נעשו צעדים 

  לכניסה לעיר סואץ, ולא חשוב שהיינו בה פעם...
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  מתי היה דיון על כניסה לעיר סואץ?
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

את השעה שבע בבוקר כהתחלה להפסקת אחרי  שהצענו  
  האש.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  אבל אתמול?

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
אני אומר שכניסה לסואץ אינה רק ענין של אופרציה 
צבאית.   וודאי שצריך היה לדון על כך.  הצעתי היא שאם יווצר מצב שתהיה הצעה של 

ון הממשלה פעם נוספת בענין לאור המצב כניעה  אזרחית  וצבאית  של  העיר סואץ, תד
  שיהיה אז.

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
הבנה הריני מציע:  להסמיך את - כדי  שלא  תהיה אי

ראש  הממשלה,  בעצה  עם  שר  הבטחון ועם הרמטכ"ל, להחליט בנסיבות מסויימות, אם 
א לאסור על כניסה לעיר, אבל שיובן ייראו  כך כמוצדקות, על כניסה לעיר.  היינו ל
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  כי זה לא ייעשה באופן אבטומטי.
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

  היתה הצעה אחרת שהדבר יהיה טעון אישור הממשלה.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  יכול להיות שהחמצה של שעה שעתיים תהיה מכרעת.
  

  שר הסעד מ. חזני:
  

  ר שבתנאים הקיימים ובשלב הזה אנחנו אף  אני  סבו
  חייבים  לנהוג  זהירות  ולא למתוח את לוח הזמנים יותר מדי.  מספיק שמתחנו אותו 

  , -27באוקטובר ואולי עד ה -26בו.  למתוח אותו עד ה -25בו ול -24באוקטובר ל -22מ
  ומר זאת? כפי שזה הוצע פה, איני סבור שכרגע אנחנו צריכים לעשות זאת.  למה אני א

  כי  אם  תבוא  בקשה  מצד האזרחים ומצד החיילים הנמצאים בעיר שהעיר תפונה מהם, 
  נשאלת  השאלה:   מה זה מפריע אותנו אם יהיו כמה רבעים ריקים בעיר, אם זאת תהיה 

  ביניים, אם האזרחים והחיילים ייצאו מהעיר, - הממשלה אמרה בקריאת- עיר רפאים?  ראש
  .  כיצד היא תתמלא מחדש?  אם יש איזה שהוא קשר, סמוי או גלוי, היא  תתמלא  מחדש

  בין  הארמיה  השלישית  שממזרח  לאגם לבין כוחות הצבא הנמצאים בעיר, שהם יכולים 
  להזרים  להם כוחות, הם לא יעזבו את העיר.  אם הצבא בעיר נמצא במצב כזה שאין לו 

  בצד מזרח, והוא מנותק מצד מזרח, אין כל תקוה לקבל עזרה מהארמיה השלישית הנמצאת 
  סכנה שהעיר תתמלא מחדש.  על כל פנים לפי ההסברים של שר הבטחון לא שוכנעתי שזהו 
  הכרח שאין מנוס ממנו להכנס לעיר, אם שולטים על העיר מכל הצדדים ואין לצבא בעיר 

  קשר עם המזרח.  אם יש להם קשר עם המזרח, הם לא יעזבו.
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כוח החירום, וודאי נתמקח אתו איפה אשר  למיקום  
ימוקם ואיפה לא.  אבל אם העיר תהיה פנויה, הרי המקום הראשון שכוח החירום יצביע 
עליו  תהיה העיר סואץ, כי יגידו:  שם לא ישבתם.  אפילו הנסיון שעשיתם לכבוש את 

עזה  פרברי  העיר,  היה  אחרי  השעה  שבע,  והמצרים אינם שם.  זה היה דין רצועת
בשעתה.  בזה אנחנו יכולים אולי לצאת ידי חובה כלפי כוח החירום של או"ם, שאיננו 

  רוצים אותו בשום אופן במקומות אחרים ושאיננו יכולים להסכים שיישבו שם.
  

בתנאים  אלה,  בנסיבות אלה נראה גם לי שלא צריך 
וחות הצבאיים של להכנס  לעיר  סואץ.  יכול להיות שינוי במצב, יכול להיות שגם הכ

המצרים יפונו מהעיר ויתברר שיש סכנה שייכנסו לשם כוחות מצריים אחרים, אז נצטרך 
להקדים  אותם.   אבל  זה איננו ענין של רגעים.  אם מתחיל פינוי של אלפי אזרחים 
ושל  שני  גדודים,  הרי  זה יכול לקחת שעות רבות.  תוך שעות רבות יכולה הממשלה 

ליט  בנסיבות  שיכולות  להיות,  שהממשלה  תאמר  נקדים כוחות אחרים להתכנס  ולהח
מהארמיה  השלישית.   אם  יתברר  שאין סכנה כזאת ושכוח החירום ירצה להכנס לעיר, 
נשקול  את  הדבר  לאור העובדות האלה.  זהו נושא לשעות אם לא לימים רבים.  אלפי 

  אנשים אינם מפנים עיר תוך שעה שעתיים.
  

  ן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:סג
  

  אין שם אלפי תושבים.
  

  שר הסעד מ. חזני:
  

נאמר שיש שם מעט תושבים, אבל יש שם שני גדודים, 
פינויים  לוקח מספר שעות, עד שהם מתחילים לזוז, עד שהם מביאים את הרכב שלהם או 

להתכנס ולהחליט.  כינוס עד  שמספקים  להם  רכב.   תוך  אותו  הזמן תוכל הממשלה 
  הממשלה זהו ענין של חצי שעה.
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  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
  

גם  אני חושב שהמלחמה לא נסתיימה עדיין.  אנחנו 
צריכים  להביט  על  כל  ההיערכות שלנו בסואץ כעל אחד משני דברים:  או כעל מבנה 

עולה.  אתמול בבוקר הדגישו שנותן  לנו  כוח מיקוח או כעל מבנה שנותן לנו כושר פ
גם  שר הבטחון וגם הרמטכ"ל כי מצב כוחותינו מערבה לתעלה הוא מאד עדין, זה כחוט 
השערה  בין  היותנו  מכתרים  ובין היותנו מכותרים.  על כן כשאנחנו עוסקים היום 
במבנה  הכוח  שלנו,  אם למיקוח ואם להתקפת נגד, אנחנו צריכים מאד להקפיד שהצבא 

נו  יהיה  ערוך  עד כמה שאפשר בצד המכתר של הענין ולא בצד המכותר.  יש דברים של
שהם  בכייה  לדורות,  ויש  דברים  שהם  בכייה בהיערכויות.  אם נעשה היערכות לא 

  נכונה, כולנו נצטער על זה צער רב.
  

אני עוקב גם אחרי הדיבורים האמריקאיים על החזרה 
ני לוקח את זה ברצינות.  מה אומר סקאלי באו"ם?  הוא באוקטובר.  א -22לקוים של ה

באוקטובר זהו מועד ברור, אבל שהמפה של אז אינה ברורה.  לא שמעתי אף  -22אומר  ש
באוקטובר היה מיפוי מפורש ובדוק של  -22ביטוי  אחד  מצד האמריקאים האומר שהנה ב

  לקבוע היכן היו הצבאות כוחותינו.   להיפך.   הוא  אפילו  מרחיק לכת ואומר שקשה 
באוקטובר.  לא צריך להיות חכם כדי להבין שהאמריקאים אינם מתחייבים לאיזו   -22ב

  באוקטובר היה כך וכך. -22מפה, שהנה ב
  

  עם  כל הדברים הקשים שקרו היום ואתמול, הרשו לי 
  הערה: 

   וסופית  על  דברים  שכמעט  קרו  ולא  קרו.  הסכנות שלא יצאו לפעול לא
  התגשמו.   הסכנה  היתה  סכנת העימות בין המעצמות.  ישנן סכנות כאלה.  אני רואה 

  לא מקריות.  ה"כמעט" הזה איננו מקרי, מפני שבאופן יסודי  - בעובדה שהדבר לא קרה 
  בסופו  של  דבר  לא הרוסים ולא האמריקאים רוצים בעימות גלובלי, ועם כל האיומים 

  שחמט או כפי שתקראו לדבר, עומדים כאן שני כוחות שבנושא ועם  כל משחק הפוקר או ה
  קונקרטי  זה  של  עימות ביניהם הם די שקולים ודי מאופקים.  על כן זה תמיד קורה 
  כמעט  ואף פעם לא קרה בפועל.  כך זה היה לגבי ברלין וכך לגבי וייטנאם וכך לגבי 

  מושפע  - זאת רואים ללא הפסק  ואת - קובה  וכך  כנראה  גם הפעם.  כל צד לפי דעתי 
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  מהקליינט  שלו.   אבא  אבן קרא מברק שלפיו הסובייטים הסתלקו מעמדה מסויימת, כי 
  סאדאת  לא  רצה  בזאת,  ואם הרוסים יבואו עם צבא לבדם, זה מהווה סיכון בשבילו. 

  אבל האמריקאים  מושפעים מכוח העמידה שלנו.  איני מציע למתוח את החבל עד הסוף.  
  איני אומר אף רגע  - ברגע שהאמריקאים יראו שיש אצלנו נכונות לוותר פה ולוותר שם 

  אני בהחלט מביא  - שאף  פעם  לא  נוותר  ולא  נזוז, איני שייך לאלה האומרים ככה 
  בחשבון שעמדות האמריקאים מושפעות בדרך הטבע עד גבול ידוע מהעמדות הישראליות.

  
כתב  באגרת שלו לניכסון  הנה  שמעתי  שברז'נייב 

שהכוחות  הישראליים  הגיעו  כבר  עד  לעיר סואץ.  את העובדה הזאת קבע ברז'נייב 
באגרת  שלו.   הרי זוהי גם עובדה צבאית.  הכל תלוי בכך איך אנחנו מתארים את זה 
בעינינו ובפינו.  למעשה העיר סואץ היא בידי צה"ל.  המדובר עכשיו הוא על כך, אם 

לאזרחים ולחיילים לצאת משם, על פי בקשתם ולא בכוח הזרוע ולא בכוח יריות,   יתנו
אם  יתנו  להם  לעזוב  את העיר אם ירצו.  למה לחמו אנשינו על המזח ולמה העמידו 
טנקים על שפת הים?  אמנם גורלה של הארמיה השלישית נוגע ללבי, אבל אין אני שוכח 

בענין הצד ההומניטרי איננו מחולקים, לתת להם  אף  לרגע  שזהו  כוח שפלש למקום. 
  פלזמה ומים.  אם ירצו לצאת, איש לא יעצור בעדם.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
  לא. - מים 

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
יילכו למים.  עד  - כוונתי  שאם  ירצו ללכת למים 

  לידי כך אינני הומניסטי שאגיד כי יספקו להם מים.
  

לתת  - שה  ההומניטרית הנ"ל במתן פלזמה אבל  מהגי
להם  מוצא  לים,  לתת  לחיילים שלהם בסואץ להיות מחוברים לים, להפוך את הארמיה 
השלישית  עוד פעם להיות ארמיה אגרסיבית נגד ישראל, המצב העדין והמסובך שבו אנו 
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דבר שבספק נמצאים  מחייב את כולנו להיזהר מאד מלהפוך את היתרון הצבאי שיש לנו ל
  ואולי שבחולשה.

  
אני  אומר  איך  הדברים נראים בעיני.  אני רוצה 
להגדיר  איך  הדברים  עומדים  לפי  דעתי:   הנושא  העומד  על סדר היום הוא שאם 
 - האוכלוסיה  האזרחית והחיילים המצריים הנמצאים בעיר סואץ יבקשו לעזוב את העיר 

לא?  זה הנושא היחיד העומד על סדר היום.  איש האם  לתת  להם  לעזוב את העיר או 
איננו  מציע  לערוך התקפה על העיר.  ברור שאם ייצאו משם, לא ניתן לאחרים להכנס 
לשם.   אם  יווצר שם חלל, צריך צה"ל לפקח על העיר הזאת, אם כי לא נלך לעשות שם 

אם ילחצו עלינו, היאחזות  עירונית.   יש  אמנם  חשש  שהאמריקאים ילחצו עלינו.  
ניפגש  עוד  הפעם.   אבל איני רואה טעם שניבהל מלחץ אפשרי לפני שהוא בא.  כאשר 
סקאלי  אומר  שהמפה  אינה  ברורה וכאשר הרוסים נכנעו לעצת המצרים לא לשלוח צבא 

באוקטובר, הרי אין כל טעם  -22לבדם  והאמריקאים  אינם לוחצים שנחזור לקוים של ה
שיפור  רציני במצבנו הצבאי לדבר של חולשה.  במידה והאזרחים תושבי  לכך  שנהפוך 

העיר  סואץ  והחיילים  המצריים הנמצאים שם ירצו לעזוב את העיר, ניתן להם לעזוב 
  אותה.

  
  שר הסעד מ. חזני:

  
  כלום מישהו אמר שלא לתת להם לעזוב אותה?

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
רואה  כפי  שהבעיה עומדת.   אני  אומר  איך  אני

אנחנו  מבהילים את עצמנו, שהנה אחרי הפסקת האש אנחנו הולכים לכבוש עיר.  אנחנו 
נבהלים  בעצמנו  מהמלים  שאנחנו  מוציאים מפינו.  בעיני השאלה נראית שונה מכפי 

  שחברים אחדים בממשלה התיחסו במתן תשובתם.
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  השר י. גלילי:
  

השעה  הזאת  כשרה  לסיכום איני   משוכנע   אם   
"ההיסטוריה"  של עשרים וארבע השעות האחרונות.  לעתים מושג של עשרים וארבע שעות 
זוהי  התחדדות המלחמה לשיא ההתעוררות הגלובלית.  אני עדיין איני משוכנע שעברנו 
את השיא הזה.  אני בטוח שאנחנו עומדים במקום שאנו עומדים במלחמה הזאת, קודם כל 

ל  כוחו  של העם ובגלל כוחו של צה"ל.  אבל אי אפשר גם להגזים בערך של מירקם בגל
היחסים בינינו ובין ארצות הברית.  וזה לא רק מן הבחינה של הסיוע הצבאי והחמרי, 
אלא  מבחינת  מהלכי  ההרתעה  המדינית  והצבאית,  עד  לאגרת  של הנשיא האמריקאי 

הלכים אשר הסובייטים התחילו בהם או היו אמורים לברז'נייב  כלפי  כל התנועות והמ
להתחיל  בהם,  כדי  להמחיש שאמנם הדברים אצל האמריקאים אינם מלוליים בלבד, אלא 

אפשר להבין את תולדות המהלכים - שמאחוריהן עומדת התכוננות אמריקאית רצינית.  ואי
  של הימים האלה בלי האפקט המרתיע הזה.

  
ית היא שילוב של האינטרס ברור שההתנהגות האמריקא

האמריקאי  הגלובלי  קודם  כל  ומערכת  הקשרים  אתנו  ומעמדנו  במערכת  המושגים 
האמריקאיים.  והדבר הזה מחייב אותנו ללא שום ספק לזהירות גדולה, שלא להגדיש את 
הסאה,  שלא  לעבור קו שהוא באיזה שהוא מקום ישנו; וקשה לסמן את המפה, לא רק את 

הגיאוגרפית, אלא גם את מפת מושגי הפוליטיקה, שלא לעבור צעד מסויים במערכת  המפה
היחסים  שבינינו  ובין  אמריקה.  לי נראה שעד עתה אנחנו מצליחים בזאת, ומי יתן 
שלא נמעד ולא נשגה בענין זה.  לי נראה שאנחנו מצליחים עד כה להשאר בתחום המותר 

  גם מבחינה זו.
  

ה הזאת ללא כחל וללא סרק, הרי ואם  לחדד את השאל
הברית - השאלה  נשאלת:   האם  היה מותר לנו להביא ליתר מתיחות בינינו ובין ארצות

באוקטובר, או בגלל החשש הסביר, שאין  -22ולהתקדם  אל מעבר למקומות שבהם עמדנו ב
 לזלזל  בו,  שאנחנו  נגיע  לידי מתיחות חמורה עם ארצות הברית, להשאר בפרימטרים

שעות לאחר שמועצת הבטחון החליטה על הפסקת האש?  לי נראה שלא  12שהיינו בהם ממש 
יכול  להיות  ספק  שמבחינת  מצב המלחמה, מבחינת מצב כוחותינו, הסיכוי להתיש את 
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הצבא  המצרי  ועל  ידי  כך להבטיח שאמנם הפסקת האש תישמר, שזה יהיה גם בענינם, 
 -12י ביותר שלהם, הרי כברת הדרך שעשו הכוחות שלנו מבענין המודגש, הבוער והחיונ

שעות לאחר החלטת מועצת הבטחון ועד המקום שבו הם עומדים עכשיו, היתה מכרעת לגבי 
מה  שהתרחש  עד  עכשיו.   המהלך  הזה  הוא  שהביא לידי השלמת הכיתור של הארמיה 

יטים מכליהם ומאיץ בהם השלישית,  דבר  שאמנם  מוציא  גם את המצרים וגם את הסובי
לעשות מאמצים מדיניים מסוכנים של מתיחת החבל עם ארצות הברית.  אבל מאידך, בשטח 
ממש  מבחינה  פיזית,  מבחינת  אפשרות  הקיום  שלנו מערבה לתעלה, מבחינת התנאים 

המהלך הזה של כיתור  - הנדרשים לקיומה של הפסקת האש ולדחיית תוקפנות גדולה חדשה 
  השלישית, הוא מהלך שאין ערוך לחשיבותו. הארמיה

  
הנושא  של  העיר  סואץ  הוא  חלק מן ההקשר הזה. 
כיבוש  העיר  הזאת  לא  היה  אף פעם יעד בפני עצמו.  לא היתה בממשלה דעה לראות 
בכיבוש  סואץ  יעד כל שהוא.  אבל ללא שום ספק הכוחות שלנו הגיעו אל פרברי העיר 

לנמל עדביה, תוך כדי מאמץ להביא לידי כיתור הארמיה השלישית, והם  מעבר לעיר עד 
על  ידי  זה  שיחסמו  את  שני  הכבישים  המוליכים לקהיר ויחסמו את מבואות הקשר 
וההתקשרות  של  הכוחות המצריים בעיר סואץ עם הארמיה הזאת.  נמל עדביה הוא הרבה 

חייב לאו דווקא כניסה פרופר אל מעבר  לעיר  סואץ.   בעצם כיתור הארמיה השלישית 
העיר  ועריכת  קרבות  חמורים  מאד  ועקובים מדם בתוך העיר, אבל הוא חייב את כל 
המהלך  הזה  שהביא  לידי שליטת צה"ל על כל המרחב עד נמל עדביה והעיר סואץ בתוך 
ה זה.   הבעיה של כניסה לעיר או אי כניסה לעיר היא מתחדדת מבחינת החשבון, ועל ז

  צריך להחליט המטכ"ל אם ראוי לעשות קרב הקשור באובדן אנשים...
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

שר  הבטחון  אמר  שהוא בכלל איננו מעלה על הדעת 
  עריכת קרב על העיר.
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  השר י. גלילי:
  

  האם זה סותר את מה שאני אומר?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  השר גלילי לא גמר עדיין את המשפט.
  

  ר י. גלילי:הש
  

אחרי  המשפט  הזה  שאגמור יבוא עוד משפט, ואחרי 
המשפט  השני  אפשר יהיה להבין מה אני מציע ואפשר יהיה אז גם לא להסכים להצעתי. 
יכול  מאד  להיות  שהעובדה שהגענו עד עדביה תעמיד אותנו בפני לחצים קשים לחזור 

ישיבת הממשלה שהיתה שלשום, כאשר באוקטובר.  אם אתם זוכרים, הרי ב -22לקו  של  ה
באוקטובר או לא לסגת לאותו קו, שאלו  -22אמרתי  שהבעיה  היא  אם  לסגת לקו של ה

חברים:   מי  אמר  שצריך לסגת? אבל בשאלתי רציתי לחדד את הדבר שזה יהיה הנושא. 
ות עכשיו  מהו  הנושא?  האם  הדאגה  לחוקיות, כפי שקוראים בברית המועצות, החוקי

הסוציאליסטית  שהם רוצים שנקיים את החוק על כל פרטיו ודקדוקיו? אלא המדובר הוא 
בכיתור  הארמיה השלישית ועל המהלך שעשינו בחסימת הכבישים לקהיר ובהתיצבות בנמל 

  עדביה שנעשתה תוך כדי קרבות.
  

   12שאלתי  את  החברים  בצבא:  מה היה באמת המצב 
   -12הבטחון על הפסקת האש?  וקבלתי תשובה חד משמעית, ששעות  אחרי  החלטת  מועצת 

  שעות  אחרי  החלטת מועצת הבטחון על הפסקת האש חסמו הכוחות שלנו באופן מוחלט את 
  שני  הכבישים  הללו ועשו את רוב הדרך מהאגם המר אל המפרץ ואל סואץ, לפחות בשני 

  טחון על הפסקת האש, וההישג שעות אחרי החלטת מועצת הב 12שליש,  והם  נמצאו  שם  
  הושלם  אחרי  כן תוך כדי קרבות שהמצרים פתחו ביוזמתם, כאשר אנחנו היינו צריכים 
  להתגונן מפני התקפות מסוכנות שלהם.  פרס הזכיר שכבר בפניה הסובייטית אל ניכסון 

   נזכרה העיר סואץ בהקשר זה שהעיר נמצאת כבר - איני  זוכר  את  הציטוט  בדיוק   - 
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  בתחום רגליהם של הכוחות הישראליים.  אני חושב שאנחנו מגזימים אם אנחנו מייחסים 
  לענין  העיר סואץ את המשמעות המחודדת שמייחסים לו פה.  הענין הוא לא ענין העיר 
  סואץ  אלא כל המהלך שהביא אותנו להישג המכתר את הארמיה השלישית ושהנחיל לנו את 

  משמעות מדינית מופלגת ואשר הביא לידי האזעקות המצריות  היתרון שיש לו כמובן גם
  שהיו מופנות אל הסובייטים והפניות של הסובייטים אל האמריקאים.

  
איני  רוצה  להקדים  דיון  בטרם עת.  אבל אנחנו 
חייבים  לדעת  שהענין  שיעמוד לפנינו הוא הלחץ, שעוד יגבירו אותו, כי נחזור אל 

באוקטובר.  איני רוצה לדבר עכשיו על זה.  הדבר תלוי   -22ב הקוים  שבהם  עמדנו 
באילו  נסיבות  יהיה  הלחץ  הזה.   אני משוכנע שאנחנו צריכים לקיים את ההישגים 
שהשגנו,  בכל  הכוח  המדיני שיוכל לעמוד לרשותנו.  ומי יתן ולא נעמוד בענין זה 

  יה הזאת בשעתה.בפני ברירה לבחור בהכרעות קשות ונוראות.  דיה לבע
  

  בענין כוח החירום של האו"ם אני רואה פשוט חובה
להגיד שאני חושב לנכון כי יצטרך לבוא מתן הסכמה לכוח הזה מצדנו.  אמנם משקיפים 
הם במתכונת נוחה יותר בשבילנו, במתכונת פחות בולטת ופחות מתקשרת עם פתרונות של 

ו היינו נותנים תשובה שלילית, שוב ימי  שלום.   אבל  אנחנו עמדנו בפני מצב שאיל
היינו  מקבלים  על עצמנו את כל הגינויים של מועצת הבטחון, והדבר הזה היה מגלגל 

באוקטובר תוך כדי מתיחות עד קצה  -22אותנו  לויכוח חמור עוד יותר על הענין של ה
ו לא של  ויכוח  עם  ארצות הברית, וזה לא בגבול ירושלים, וכוח האו"ם בשיא יכולת

הביא  חומרה עד כדי כך שתצדיק התנגשות בינינו ובין גורמים מדיניים שונים, כגון 
מועצת  הבטחון  וארצות  הברית.  ואני חושב שהצעד הזה היה צעד נכון.  אם לא זה, 
היינו  מקבלים  על  עצמנו אחריות של דחיית כניסת הפסקת האש לתוקפה עם שרשרת של 

  התפתחויות בלתי רצויות.
  

אני חוזר ומדגיש מה שסיכמנו באחת הישיבות:  אין 
אנחנו  צריכים  לאפשר  התחברות,  לא בדרך האויר ולא בדרך הים, של החיילים בעיר 
סואץ  אל  הצבא  המכותר ממזרח, אנחנו צריכים ללכת לקראתם מבחינת טיפול בפצועים 

יות קטלניות לארמיה ואפשרות  יציאה.   אין מפתה אותי האפשרות לגרום לתוצאות פיז



 54סודי ביותר                                   26.10.73ממשלה    
 

הזאת.   אבל אם אמנם האש תתחדש בצורה רצינית, תוך מאמץ גדול שיהיה הדבר הזה גם 
אז כמובן לא נצטרך להרתע גם מלהפעיל את חיל האויר כלפי  - נראה ולא רק נודע לנו 

הארמיה  הזאת.   בענין  זה  איננו יכולים לנהוג ברפיון, כי הסכנה היא יותר מדי 
  גדולה.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
אני  רוצה להעיר הערות קצרות אחדות:  ביחס לעיר 
סואץ.   אני  מקבל  את  ההצעה  ואת  הפורמולה של אלון, שראש הממשלה, יחד עם שר 
הבטחון  ועם  מי  שתרצה להתייעץ אתו, תחליט על הצעדים שיהיה צורך לנקוט בהם אם 

ר איננו בכיבוש דמונסטרטיבי והנפת דגל תהיה השעה כשרה לכך.  אני מתאר לי שהמדוב
על  בית  העיריה,  המדובר  הוא בהבטחת השליטה הצבאית על העיר, גם כדי שהעיר לא 
תהווה  מקור  סכנה  לכוחותינו וגם כדי לבסס את העמדות שלנו מול הארמיה השלישית 

לה הזאת, וכל  מה שצריך.  לפעמים הויכוח, כפי שהוא מתנהל פה, אם נעמוד בפני השא
הוא  ויכוח סמנטי; אפשר להיות בעיר ולעשות בה כל מה שצריך מבלי שזה יהיה מלווה 
בהנפת  דגלים,  אפשר  להיות במבואות העיר ולהמצא בעמדות מסביב לעיר.  בכל אופן 
אני  מקבל  את  ההצעה,  להשאיר בידי ראש הממשלה ובידי שר הבטחון ובידי מי שראש 

להוועץ בו, על מנת להבטיח לכוחותינו את העמדה הממשית שלהם  הממשלה  תמצא  לנחוץ
  וגם אפשרות לגבי פינוי שיהיה.

  
מה  שנוגע  לארמיה  השלישית, רוצה אני לומר כמה 
דברים  בעקבות  מה  שאמר שר החינוך.  הוא השתמש בהגדרות שוודאי הרוסים משתמשים 

מי נדע להביע את הדברים בצורה בהן  באו"ם.   בכל זאת אני מציע שאפילו בדיון פני
לחלץ את הארמיה השלישית.  אני חושב שכולנו מוכנים לתת  - הנכונה.   השאלה  אינה 

מישהו יותר בכאב לב ומישהו בקלות לב.  השאלה אינה לחלץ את  - להם  להחלץ  החוצה 
 אלא להפוך אותה למכשיר - לא  זו כוונתם של הרוסים והמצרים   - הארמיה  השלישית  

שיוכל  להלחם  בנו  בשעה  שיהיו  מוכנים  לכך.  השאלה אינה איפוא אצלם לחלץ את 
הארמיה השלישית, אלא לחדש את כוחה, לרענן אותה ולחזק אותה, על מנת שתוכל לפעול 

 -22במלחמה  נגדנו.   ומדובר  כאן  על  כוח פולש.  האו"ם מדבר על חזרה לקו של ה
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באוקטובר, שגם אלה הם  -5מבחן.  אבל על הגבולות של הבאוקטובר,  שמעולם לא עמד ב
  גבולות של הפסקת האש, אין מדברים בכלל.

  
השאלה   גם  אינה  להציל  את  הפרסטיז'ה  שלהם. 
לפעמים  אנחנו  נתפסים לביטויים שלהם.  והנה אנחנו רואים שמבחינת הפרסטיז'ה הם 

פך מבצע סיני לנצחון להם, מלחמת מסתדרים  לא  רע.  אנחנו ראינו כי אצל המצרים ה
ששת  הימים  הפכה  להם  לנצחון נוסף, ובמלחמה זו יש להם כל כך הרבה "נצחונות". 
אני מציע לחברי בממשלה:  אל תהיו רגישים כל כך לגבי בעית הפרסטיז'ה של המצרים. 

וא השאלה  היא:  האם יוכלו להכין את הארמיה השלישית למערכה שעוד תבוא בצורה שתב
או  לא?  אם  הארמיה  השלישית תהיה חזקה ומגובשת מחדש, הרי הסכנה של פתיחתם את 
המלחמה  היא  בעיני  הרבה יותר גדולה והרבה יותר ממשית.  אם הארמיה השלישית לא 
תהיה  כוח צבאי אקטיבי, הריני חושב שהסיכוי להמנע ממערכה צבאית יהיה הרבה יותר 

  ריאלי.
  

  ל שר החוץ בהקשר לעשיית ז'סטה שמעתי  את דבריו ש
  על  ידינו  כלפי הארמיה השלישית, נתנו להם פלזמה, אולי ניתן להם גם מים.  נאחז 
  אני בהיפוכו של איזה פסוק:  פלזמה בקשו, מים נתנו.  אני מציע שלא לתת להם מים. 

  ים פה מדובר לא בשאלה של מים לחיילים אלה, אלא בשאלה של חיים ומוות לאלפי בחור
  שלנו.  לאיש מאתנו אין כוח לעשות את הדבר הזה.

  
החליפו פה דעות בענין זה.  אני אומר:  אל נתחיל 
אנחנו  להיתפס  להלך  רוח זה.  איני רואה פה שאלה של חילוצה של הארמיה השלישית 
ולא  שאלה  של הצלת הפרסטיז'ה המצרית, אלא שאלה שכך וכך אנשים שלנו יצטרכו לתת 

ם  על ז'סטה זו.  נשקול את הז'סטות גם מבחינת החיים שאנחנו צריכים לתת את  חייה
  עבורן.

  
לפני  יומיים  סוכם לבקש משר המשפטים לתאר בפני 
הממשלה מה הם בעצם הנוהגים הבינלאומיים במקרים כאלה.  אני אומר את הדברים האלה 

יגידו לנו שלפי כל רק מתוך אינטואיציה.  יכול להיות שנעמוד במצב קשה אם יבואו ו
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החוקים  הכתובים  והלא  כתובים  אנחנו צריכים לתת להם גם מים.  לפי הערכתי אין 
פצועים ולא לספק מים  -200אנחנו  חייבים  לעשות זאת.  אני מוכן לתת להם פלזמה ל

לחיל  הזה,  דבר  שיחיה  אותו ויחזק אותו ויגדיל את סכנת המלחמה.  אני רואה את 
ה  של  כיתורה  המלא  של  הארמיה  השלישית או אי כיתורה כאחת ההחלטות הענין  הז

הגורליות  העומדות  בפני  הממשלה הזאת בכל המלחמה הזאת.  אין אני מעלה על דעתי 
שבאיזה  שהוא אופן נלך לקראת זה שאנחנו נהפוך את הארמיה הזאת לכוח שיהווה סכנה 

ות מחודשים.  אפילו עצם החזקתה כמו שהיא לחידוש  המלחמה  וסכנה  שתגרום לנו קרב
אומרת  שאנחנו  צריכים להציב מולה כוח כפול.  מבחינה זו יציאתם משם היתה יכולה 

  לתת לנו יתרונות לגמרי לא מבוטלים.
  

ועוד  הערה:   הקשבתי  לדברים  שנאמרו פה.  אני 
אומרים שעל ידי  מתפלא  על  גישה של שרים שהם חברים בממשלה והם חושבים או לפחות

איני מדבר על דעות בחוץ או  - עצם הבעת דעה או אפילו החלפת דעות בישיבות הממשלה 
אבל דעות על ענינים לפני שהדברים נקבעו, לפני שהמהלכים  - לפני  שזה  מאוחר מדי 

  נסתיימו, יש בהן משום תוקפנות או דבר בלתי אחראי.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  מה?
  

  הלל:שר המשטרה ש. 
  

שמעתי את דבריו של ספיר על מה שהיה אתמול.  אני 
  חושב שאם הממשלה יושבת פה, הרי לא כדי שתגיד:  אנחנו שומעים מה שאומרים לנו.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:
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  השמעת דעה היא תוקפנות?
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

ספיר  אמר  פה  דברים  שלפי  דעתי  אינם צריכים 
ונים שלנו.  אתמול היה פה דיון חמור ונוקב עד התהום.  איני להישמע  במסגרת  הדי

חושב  שהדברים  שנאמרו  פה  היו  מבחינת ביטויים חסרי אחריות לפני שהדברים היו 
הממשלה שהיתה בכל המהלכים - ברורים.  אני מקבל לגמרי ובמאה אחוז את העמדה של ראש

היא למעשה איפשרה לנו לעמוד   האלה.   אני  חושב  שהעמדה הזאת היתה עמדה ברורה.
כיום  במצב  כפי  שאנחנו עומדים בו.  כל אחד יודע שהמהלך שהלכה בו ארצות הברית 
היה  מהלך  חמור  ממדרגה  ראשונה, שלא היו רבים כדוגמתו בהיסטוריה.  הזכירו את 
 קוריאה.   אולי  צריך  להזכיר  גם את הענין של מיקוש מימי וייטנאם.  היו מקרים
שבהם  ממשלת ארצות הברית נקטה עמדה תקיפה מאד.  זו היתה עמדה יוצאת דופן.  אבל 
אין  להניח  שממשלת  ארצות  הברית  תהיה מוכנה ללכת לעימות ולסיכון כזה על דבר 
שנדמה  לה  כי  ממשלת  ישראל אינה מוכנה לומר כי זוהי בשבילה שאלת חיים ומוות. 

כים לפעמים לקבוע את העמדה שלנו ולומר אותה לממשלת כאשר  אני  אומר  שאנחנו צרי
ארצות  הברית,  איני  אומר  שבזה  אנחנו מטילים את אימתנו ואת חתיתנו על ממשלת 
ארצות הברית.  אבל מראש אין לצפות שממשלת ארצות הברית תייחס חומרה לאיזה צעדים 

י ולא אפשרי ואולי זה בלתי  שגרתיים,  כאשר  דעתנו  באיזה ענין היא, זה כן אפשר
אפשרי.   אני  מסכים שהעמדה שהוצגה על ידי הממשלה גם לפני ישיבת אתמול וגם תוך 
הישיבה  אתמול היתה העמדה שהצבנו בפני ארצות הברית שאנחנו רואים בענין זה שאלה 
של  חיים  ומוות.  של ייהרג ובל יעבור.  זה נחוץ כדי לצפות שהם יאמצו או יקבלו 

מדה שלנו או לפחות יבינו את עמדת ממשלת ישראל.  אין כל מקום לדיבור כזה איזו  ע
  שהנה אנחנו עמא פזיזא.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:
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  באמת מה זה?
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

אלה  הם  דברים  מרגיזים.   איני מאמין שהממשלה 
  עסקה בדברים בטלים.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  מי דיבר על כך?

  
  ה ש. הלל:שר המשטר

  
  דיבר מי שדיבר.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  יש חילוקי דעות, וכל אחד אומר את דעתו.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
כל  אחד צריך להביע את דעתו, אבל לא לתת ציונים 
על  דרך  השיקול  של אחר.  מותר לאדם שתהיה לו דעה כזאת ומותר לו שתהיה לו דעה 

הביע כל אחד את דעתו.  אין לחלק ציונים לא על עצם אחרת.   בדברים  גורליים אלה 
דעתו של אחר ולא על עצם ההעזה שמישהו יאמר את דעתו.  בשביל זה אנחנו נמצאים פה 

  שכל אחד יביע את דעתו.
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  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

אני  רואה  בשאלת  הכניסה לעיר סואץ בעיקר שאלה 
שיקולים צבאיים.  אני רואה בענין זה מדינית  ולא  שאלה  צבאית.   איני מדבר על 

שאלה  מדינית.   אני נגד כניסה אפילו אם תהיה ריקה.  אולי לא צריך לגרום שתהיה 
ריקה  ושהאוכלוסיה האזרחית תעזוב.  מדוע אני מפחד מכך שהעיר תהיה ריקה?  אשתמש 

:  מים במליצה מדברי חז"ל.  נאמר בתורה:  "והבור ריק אין בו מים".  אומרים חז"ל
אין  בו, אבל יש בו נחשים ועקרבים.  אני מפחד מפני כניסה לסואץ אפילו בלי יריה 

המועצות ואולי לא פחות - ואפילו  אם  תהיה  ריקה.   תהיה בזאת משום התגרות בברית
בארצות  הברית.   הם  יקבלו  את זה כרמאות.  היו שלוש החלטות של מועצת הבטחון. 

גבולות הם מטושטשים והמפה היא בלתי ברורה.  עיר אינה דבר כאן  לא  תוכל לתרץ שה
בלתי  ברור.   כל  כך ברור לעיני כל העולם שהעיר סואץ אינה כבושה עדיין על ידי 
צה"ל.   לא  חשוב אם צה"ל יושב כבר בפרברי העיר, אבל העיר אינה כבושה עדיין על 

דבר שיש כאן כניסה לעיני כל ידי  מדינת  ישראל.   אם  צה"ל  ייכנס לעיר פירוש ה
העולם  ושעשינו  ללעג  שלוש  החלטות  של  מועצת  הבטחון  והבטחות של האמריקאים 
לסובייטים.  נאמר:  ולא תונו איש את עמיתו.  אין דבר קשה מזה כאשר אנשים מרמים 

באוקטובר לא היתה העיר סואץ בידינו, והנה אנחנו באים ואומרים:  -22את  עצמם.  ב
  יכנס לסואץ.נ

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
באוקטובר ירו על כוחותינו, לא היתה הפסקת   -22ב

  האש.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

כל  אחד על יד השולחן הזה יודע זאת ושמע זאת לא 
  פעם.
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  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

ויש ענין של עיר.  אביא איזו דוגמה כדי לסבר את 
ותנו  ברמת הגולן בשטח לא קטן, וזה לא קיבל פירסום רב.  אבל האוזן.   התקיפו  א

העובדה שנכנסו לאיזה ישוב קטן, לרמת מגשימים, קבלה פרסומת גדולה.  להכנס לעיר, 
זה יתן לדבר פרסומת הרבה יותר גדולה מאשר כל דבר אחר, מאשר אפילו לתפוס שטח של 

  היא כמעט בידינו.ק"מ מרובעים.  והעיר הרי היא מכותרת ו 100או  50
  

אני  רוצה  לסכם  באיזה  שהוא  בירור  או הצעה. 
שמעתי  רמז  מפי שר הבטחון שצה"ל באמת עומד להכנס לעיר סואץ.  יש לנו ידיד כזה 
כמו  ארצות  הברית.   פעם, כאשר היינו צריכים לעשות איזה דבר דרסטי, מצאנו דרך 

שצריך לעשות עכשיו את הבירור הזה עם  לברר  אצל האמריקאים איך יקבלו זאת.  יתכן
מי  שצריך  לברר.  איני אומר שצריך לעשות הבירור עם מקלובסקי או עם סקאלי, אבל 
עם  מי  שצריך במימשל.  אני חושש מאד שמבחינה מדינית זה יכול להיות לנו לאסון. 

ר סואץ? באוקטובר להכנס לעי -26אולי  אני  מגזים ואולי אני מפריז.  אבל עכשיו ב
  אני מציע...

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  ברור לגמרי מה שאתה מציע.

  
  השר לקליטת העליה נ. פלד:

  
עד כמה ששמעתי לא נשמעה כאן הצעה לכבוש את העיר 
סואץ  כיבוש  צבאי  על  ידי  הפעלת כוחות צה"ל.  השאלה התעוררה למקרה שהאזרחים 

את העיר או יפנו את העיר.  אז נעמוד  והחיילים  הנמצאים  בעיר סואץ יבקשו לפנות
  בפני השאלה:  האם להיכנס לעיר או לא להיכנס לעיר?
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  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  ולגרום שיצאו את העיר.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  מה זאת אומרת לגרום?
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  אפשר לגרום לכך.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

מיים.  אולם מה שבהחלט כל  חלוקי הדעות הם לגיטי
  איננו נסבל הוא, שאתה שומע דבר אחד ומתרגם את זה לדבר שני.

  
אתמול התקשר אתנו מושל העיר פעמיים ושלוש פעמים 
ואמר  שהוא  והאזרחים שלו מוכנים לכל דבר, אבל אין הוא יכול להיות אחראי לעמדת 

.  על סמך מה אתה אומר הצבא.  בא בדברים עם הצבא, והצבא המצרי לא הסכים שייכנעו
"ולגרום"?   מסיק שמבחוץ אומרים עלינו כל דבר אסור.  גם אנחנו בעצמנו ננהג כך? 
איני  מבינה זאת.  יש לך דעה.  היא בהחלט לגיטימית, הגיונית וכנה.  אבל למה לך 
להוסיף  עוד  משהו  ולחשוד  באחרים?  מה זה מוסיף?  מדוע צריכים אחרים לקבל את 

  זה?החשד ה
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
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  אם  זה  מקובל שאין בכוונתנו לכבוש את העיר אלא 
   - מדובר על מצב שהצבא המצרי ירצה להכנע ולעזוב את העיר וכן ירצו האזרחים לעשות 
  השאלה  היא:   מה  אנחנו צריכים במקרה כזה לעשות?  לפי דעתי מבחינה צבאית עיר 

  מכותרת על ידינו מכל הצדדים, אינה מהווה בעיה צבאית, שאין  בה  צבא אויב ושהיא 
  ואינה מהווה סיכון.

  
לעומת  זה  הצד  המדיני  הכרוך  בעיר סואץ יכול 
לעורר סכנות.  אני חושב שזאת תהיה דרמטיזציה של העובדה שצה"ל תפס עמדות ושטחים 

מר בצדק גלילי באוקטובר,  וזה  יכביד  על המאבק שלנו, שביחס אליו א  -22לאחר  ה
ואמרו  חברים  אחרים,  שזה  יהיה אולי אחד המאבקים הקשים בימים הקרובים, להביא 

 -22לידי  כך שלמעשה לא יפעילו את החלטת מועצת הבטחון שעלינו לסגת לגבולות של ה
באוקטובר.   ואת  זה  אפשר  להשיג על ידי סיוע דיפלומטי שקט אבל נמרץ של ארצות 

ושש שאם מצדנו תהיה פעולה שהיא מוכרחה לקבל צורה ספקטקולרית, כי הברית.  ואני ח
זו אינה רק שאלה מה אנחנו מפרסמים, אלא תהיה גם העובדה שכוחות שלנו נכנסו לעיר 
סואץ,  תהיה  זאת  תופעה  עולמית שאי אפשר יהיה להסתיר אותה ולא נוכל לקיים את 

  א ילחצו עלינו שאנחנו ניסוג.טבעת הכיתור שיצרנו סביב הארמיה השלישית ושל
  

לכן  דעתי  היא,  במידה  ואנחנו  מחווים כאן את 
דעתנו,  שאין  אנחנו צריכים להכנס לעיר סואץ, אבל אנחנו צריכים להסתפק בכיתורה 
המלא, גם במקרה שהאזרחים והכוח הצבאי הנמצאים בעיר יעזבו אותה.  אם דעת החברים 

פתוחה, הרי דעתי היא שאם נעמוד בפני הבעיה הזאת  היא  שיש להשאיר את השאלה הזאת
  באופן קונקרטי, יוחלט הדבר על ידי הממשלה.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
באחת  הישיבות הקודמות לפני יומיים אמרתי דברים 
אחדים  ואחרי  כן  דיבר הרמטכ"ל בהרחבה על הספקות והקשיים שיהיו לכל הכוח שלנו 

הארמיה השלישית תקבל מוצא למים ולאוכל.  נשק יש להם  כאן  (מצביע  על  המפה) אם
די.   הרמטכ"ל השתמש במלים חריפות.  הוא אמר:  אנחנו נהיה אז הכוח המכותר, בין 
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יום  14הטילים  ובין  אנשי הקומנדו, הם וודאי יפתחו באש.  עוד מעט שכחנו שלפני 
הפסקת אש, נפסיק את האש. קראו למועצת הבטחון, ואמרתי שאם נעמוד במצב שיוחלט על 

אבל  אם  יחליטו  פה  שצריכים  להיענות לפנייה לספק לארמיה השלישית מים ואוכל, 
הריני  מבקש  שניתן  אפשרות למטכ"ל לבדוק מחדש את ההיערכות שלנו במקום, שנעשתה 
כדי  לסתום  ולסגור  את הדרכים לארמיה הזאת ולא להגיע לכך שנהיה מוקפים על ידי 

יה  הזאת מצד אחד ועל ידי כוחות אחרים שהם חופשיים.  אם זה יהיה כך, תצטרך הארמ
  לעמוד מחדש השאלה של היערכות כוחותינו.

  
אמסור  מה הן ההוראות שניתנו לכוחותינו שם לגבי 

  העיר סואץ ובכלל.
  

א.  להקפיד ככל האפשר לפי סדר העדיפות, העדיפות 
לא לתת להם מים ולא אוכל  - הארמיה השלישית הראשונה היא על בלוקדה והסגר מלא על 

ולא לאפשר להם פינוי פצועים, שעדיין לא בקשו מאתנו.  לא זכינו עדיין לכך שיתנו 
לצלב  האדום  את  רשימת  השבויים  שלנו שבידיהם.  אין אנחנו יודעים מה קורה עם 

מצרים.  אולי השבויים  שלנו.   הרי מדובר על אותו הצלב האדום הפונה אלינו בשם ה
יואיל  הצלב  האדום לומר להם שגם ליהודים יש צרכים משלהם.  איפה הן הרשימות של 
השבויים  הישראליים,  שהיהודים חושבים כי הורגים אותם או מענים אותם?  מי ידאג 
לענינים  שלנו?   המצרים  ידאגו  לענינים  שלנו?   יש  בעיה  הומנית של הארמיה 

  ד בעיות הומניות שלנו.  ומה אנחנו צריכים לתת להם?השלישית!  יש עו
  

הענין  הראשון  הוא  כיתור הארמיה השלישית.  הם 
בקשו  פלזמה.   אבל הם לא בקשו עדיין שיעזרו להם לפנות את הפצועים שלהם.  כאשר 
הם  ירצו  להקל  על  המצב שלהם, הם יבקשו להוציא פצועים ושיתנו להם אוכל ומים. 

, אפילו בלי הקשר לענין השבויים:  כוח כזה שיש לו פצועים ויש לו מחסור נאמר להם
באוכל ובמים, זוהי הכבדה על כושר הפעולה שלו.  ברגע שכוח משתחרר מהנפגעים שלו, 
הוא הופך להיות כוח לוחם אחר מאשר כוח שנמצאים בו פצועים.  הם רוצים להיות כוח 

  לוחם.  איש אינו מפקפק בזאת.
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ראה  השניה  היא לשמור על הפסקת האש ככל ב.  ההו
האפשר  עד  המכסימום.   יש  משטר של הפסקת האש.  אנחנו מתוחים בענין זה מאד עם 
ארצות  הברית.  אנחנו צריכים מאד לשמור על כך שיישמר הסטטוס של הפסקת האש.  כל 

תי שם שאל: בי.בי.סי. שפגש- יום אתמול היתה הפסקת האש.  רק איזה עתונאי אנגלי מה
ואינך שומע קולות ארטילריה? היה שם שקט כל היום.  אבל היום נשמעות שם יריות כל 
היום.   ההוראה  השניה  היא איפוא להקפיד, ככל שהדבר תלוי בנו, לשמור על הפסקת 

  האש.
  

ג.  ההוראה  השניה היא, להשתדל, אם נוכל, להגיע 
ת, ואם ירצו לצאת, לתת להם לצאת ולא למצב  של  יציאתם  של  אנשי  הארמיה השלישי

יעשו זאת בנוכחות הצלב  - להכביד עליהם.  אם ירצו לעשות זאת בנוכחות הצלב האדום 
ייצאו חלקים.  לא העמדנו אפילו את התנאי  - האדום,  או  אם ירצו חלקים מהם לצאת 

  שהקצינים ייכנסו לשבי.  אבל הם אינם חולמים על כך.
  

  ביחס  לעיר סואץ.  אם צריך  ד.  ועכשיו  להוראה 
  לשנות את ההוראה הקיימת, נשנה אותה.  לא אנחנו פנינו למושל העיר שיבוא וייכנע. 
  הוא  התקשר  אתנו  ואמר:   אנחנו  רוצים להתמסר לידיכם.  שאלו אותו:  גם אנשי 
   הצבא?   אמר:   אני  רוצה  לברר זאת עם אנשי הצבא.  הצבא אמר:  לא.  אין אנחנו
  רוצים  להכנס לעיר שהצבא המצרי עודנו שם.  אמר:  אדבר עוד על לבם.  יש לנו קשר 
  טלפוני  אתו.   אילו קרה הבוקר שהיה מודיע לנו שאנשי הצבא מוכנים גם כן להכנע, 
  הרי  לפי  ההוראות  הקיימות  היה  מפקד הצבא נכנס לעיר, אם גם לא היה נכנס לכל 

  ה כזו לקבל במקרה כזה את העיר לידיו.  אם הממשלה תחליט הסמטאות.   אבל  יש הורא
  אחרת, נודיע לו שגם אם אנשי הצבא ייכנעו, אל תיכנס לעיר.

  
  ביחס  לקוים  שם.   בגדה  המערבית אנחנו נמצאים 
  מראש הגשר ליד איסמעיליה ועד עדביה, כאשר כל הגדה המערבית היא בידינו פרט לקטע 

  שם ישנו גדוד אחד או שני גדודי קומנדו מצריים, מין כיס  אחד בתוך העיר סואץ, כי
  כזה הנמצא בידי האויב.  ואילו באו משקיפי או"ם והיו צריכים לסמן, מה נמצא בידי 
  המצרים  ומה  נמצא  בידי  הישראלים, היו משקיפי האו"ם אומרים:  סלחו לנו, בגדה 
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  יהרנו את כל הקו ונשאר עוד כיס המערבית  שלכם  יש גם עמדה מצרית.  וזה נכון.  ט
  של  האויב.   בינתיים  הגיעה שעת האפס.  פיקוד הדרום אמר:  אני רוצה להפעיל את 
  חיל האויר באופן עצור על אותו הרובע שבו נמצאים המצרים ואז נוכל לקחת את העיר. 

  רב  אמרנו:   לא,  כי זה היה אחרי שבע בבוקר לאחר שהצענו את הפסקת האש.  בקושי
  יצאו  חלק  מהעיר, חלק נשארו מפוזרים בעיר.  הם רצו להגיע אלינו.  אנשי קומנדו 
  מצריים  הטילו  עליהם  רמונים.   איני  חושב שהבוקר הם רוצים להיכנע.  בינתיים 

  נכנסה הפסקת האש לתוקפה.
  

אנחנו  רוצים שני דברים.  אנחנו רוצים שלא יהיה 
ושאנחנו יושבים שם מעבדיה עד הנה ושלא יוכלו לעשות  כוח מצרי מוכר בגדה המערבית

שם  גשר.   כמובן לא הייתי אומר שגם בלילה לא תוכל סירה להגיע אליהם.  אבל בכל 
קילומטר זהו הגבול שלנו.  אבל בתוך השטח הזה אנחנו ממשיכים   30השטח  הזה  של  

  ם יורים, אנחנו יורים.להתקדם ממקום למקום.  יש כפרים ועצים ותעלות מים.  ואם ה
  

פה  ממול  (מצביע  על  המפה) יש ארמיה חיה, ובה 
מאות או אלפי חיילים.  השטח שממול הוא שטח עצום ונעשות בו פעולות כל הזמן.  לו 
היינו  יכולים, היינו אומרים, הכוח הצבאי שלנו נכנס גם לחלק של העיר והוא עומד 

  ינו.על שפת המים ממש ואין קטע שנעלם מעינ
  

  הדבר  הרע  ביותר  שאנחנו יכולים לעשות הוא לתת 
  לכוח  החירום  של  האו"ם להתיישב שם, והוא יפתח גשר לכוחות המצריים.  האם נפתח 
  עליו  אש?  הוא יזמין את כל העולם נגדנו.  אנחנו יודעים כי כל הבעיה של הארמיה 

  מטר, וכוח החירום יקים  150 השלישית  עכשיו  היא בעית האספקה.  הוא צריך גשר של
  לו  את  הגשר.   כוח  החירום אינו כמו המשקיפים.  יש לו סמכות על החלק שבו הוא 
  נמצא.   הוא יקבל לידו את העיר סואץ ויעשה גשר לצד הארמיה השלישית.  האם אנחנו 
   צריכים  להזמין  אותו לכך, לתת לו שיישב בדיוק בינינו ובינם?  תבוא עוד ספינת

  אספקה  מצרית  ועוד  אחת.   אנחנו  צריכים לדעת מה אנחנו רוצים שם ומה נעשה עם 
  הארמיה  השלישית.   המצב  הוא  למעשה  שאנשי  הארמיה השלישית מקבלים הוראות לא 
  להכנע,  שהענין  מסתדר  ושיפתחו  בפעולות.   בלילה שמענו קולות.  בבוקר התחילה 



 66סודי ביותר                                   26.10.73ממשלה    
 

  י.  הם בנו גשר.  מאחור הביאו שני טורים של טנקים במגמה התקפה  שלהם בקטע הצפונ
  לפרוץ.  ככל שאנחנו יושבים בכל השטח, אנחנו די מפוזרים ואפשר לפרוץ.  יש אישור 
  לכוח  שלנו,  שאם  המצרים  מתחילים בקרב, להשתמש נגדם במה שצריך לקרב.  השתמשו 

  ו ידיעה שמהצד שלהם ריכזו שני בחיל  האויר  ופוצצו  את הגשר המצרי לשנים.  קבלנ
  טורים  של  טנקים.  או שהגשר הוא לא לגמרי שבור או שהם רוצים לתקן אותו ולפרוץ 
  לתוך  החלק  שלנו.   המפקד  שלנו מבקש אישור להוריד אש אוירית על הטנקים שמהצד 

  השני, כדי לא לעמוד במצב קשה.
  

ולה אמרתי  לו  שאין  לי  ספק  שיש לעשות את הפע
הזאת.   אבל  היות  והממשלה  דנה  עדיין, אעלה את הענין וכעבור מספר דקות יקבל 

  שתשובה.  המצרים אינם מקיימים שם הפסקת האש, וכך כל המערך שלנו מאבד את ערכו.
  

זו  הפעם  הראשונה  שהם עושים שם נסיון של הקמת 
לנו בפועל, שהלחימה לא גשר.   אבל  פתיחה  באש וצליפה ישנה כל לילה.  זה המצב ש

  נפסקה שם והיא נמשכת כל הזמן.
  

לא  עלה  בדעתי  שענין  הכניסה  לעיר סואץ יבוא 
להחלטת  הממשלה.   אבל  כששר  החוץ אמר שהכניסה לעיר סואץ טעונה החלטת הממשלה, 
אומר  כי ההוראה הקיימת כיום בידי מפקד הכוחות היא, שאם העיר מתמסרת, יש להכנס 

אם הממשלה מחליטה אחרת, יש לבטל אותה ההוראה.  יכול להיות שעכשיו אין    לתוכה.
זה  אקטואלי ואין הצעה לכבוש את הרובע ההוא.  אבל אם תיווצר קונסטלציה כזו שהם 
ירצו  להתמסר,  יש לאפשר לחיילים, באישור הממשלה, להכנס לעיר.  הדבר הרע ביותר 

אז נשב בין שתי אנקלבות מצריות.  את הדברים יהיה  אם  כוח  האו"ם  ייכנס לשם, ו
האלה  אפשר  למנוע, אם אנשי העיר ירימו את הידיים ואנחנו ניכנס לשם ונשב בעיר. 
  ואם יבוא מתי שהוא כוח או"ם לשם, הרי אנחנו יושבים על שפת המים ועושים בלוקדה.

  
הממשלה  צריכה  עכשיו  להחליט,  אם  אאשר  לדדו 

  ל האויר על טורי הטנקים המצריים וגם מה ביחס לעיר סואץ.להזמין התקפת חי



 67סודי ביותר                                   26.10.73לה    ממש
 

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

דיין  אמר שלשום לפנות ערב:  אין אנחנו משתמשים 
שם בחיל האויר.  אבל היום לפנות בוקר מסר דיין שהם מתקיפים אותנו ופיקוד הדרום 

כו להתקיף עוד חצי וגם  הרמטכ"ל מבקשים את סיוע חיל האויר.  אמרתי:  אם הם ימשי
שעה,  ניתן  אישור  לחיל  האויר להכנס לפעילות.  יחד עם זה אנחנו עומדים עכשיו 
במגע  הדוק  עם  האמריקאים  פה  ועם  הנספח הצבאי, אנחנו מעדכנים אותו בכל דבר 
המתרחש.  נדמה  לי  שספרתי  בממשלה  או בועדת החוץ והבטחון שהצענו לנספח הצבאי 

לנסוע בעצמו למטה ולראות מה מתרחש שם.  השגריר לא אישר לו את הנסיעה האמריקאי  
הזאת,  כי  אינו  רוצה שתהיה מעורבות אמריקאית.  אבל הוא יודע כל מה שנעשה שם. 
בוושינגטון  הם  מקבלים  מה  שאנחנו אומרים להם, אין אנחנו משקרים להם.  אנחנו 

לגופם של הדברים הם אינם מתרגשים.  הם  אומרים  להם  בדיוק  מה  אנחנו  עושים. 
מוכנים  לדברים הרבה יותר רחוקים.  יחד עם זה איני אומרת שהם אינם פועלים בתוך 
מסגרת  פורמלית, מסגרת או"ם, שהם אמנם אינם מכבדים אותה כל כך.  אבל הם נמצאים 

  במצב כזה.
  

בנוגע לחיל האויר, אם הסכנה היא שתהיה פריצה של 
קים  מצריים,  הריני אומרת בהודעה מוקדמת לאמריקאים שזהו המצב.  איני כוחות  טנ

אומרת  שנחכה  עד שהנספח הצבאי יתן לנו רשות לכך, אבל שיידע מראש כי זהו המצב, 
אין  אנחנו  מקבלים  להיות  במצב שיש הפסקת אש והיא מחייבת אותנו ואינה מחייבת 

בילם, לא יכתיבו לנו באיזה אמצעים אנחנו אותם.   הם  יורים,  אם גם לא מספיק בש
צריכים  להתגונן  כנגדם.   ואם  קשה  יהיה  להתגונן בטנקים נגד טנקים ומוכרחים 

  נשתמש.  כי איני רואה איך נחיה אם לא נעשה זאת. - להשתמש בסיוע של חיל האויר 
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  צריך לאשר זאת.
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  משלה ג. מאיר:ראש המ
  

אין  התנגדות  ומאשרים זאת, ונודיע לנספח הצבאי 
  שיש עלינו התקפה כל הזמן.

  
  

ספיר  צייר  פחות  או  יותר  נכון את מצבי הרוח 
ומצבי  הנפש  של  המסובים סביב השולחן הזה.  אבל תשימו לב:  מתי ישבנו עצובים? 

הנה אנחנו יושבים מאתמול לפנות כאשר  לנו  לא  היתה  הצלחה, היה לנו רע ומר.  ו
בוקר  ועכשיו,  ורע  לנו  מפני  שיש לנו הצלחות.  זה בדיוק המצב.  על מה אנחנו 
יושבים  עכשיו?   האם  על זה שהצד המצרי מנצח?  האם על זה שהסורים מנצחים?  על 
ל מצבים  כאלה כבר ישבנו פה.  אנחנו יושבים עכשיו על מה שיש בידינו, ולפי דעת כ

"צדיקי  העולם"  יש  יותר מדי בידינו וזה אינו מוצא חן בעיניהם, ואנחנו צריכים 
לשבור  לנו את הראש איך שיהיה לנו פחות כדי שנמצא חן בעיניהם.  איני אומרת זאת 
בצורה  שטחית.  אתם יודעים בדיוק למה אני מתכוונת.  מה רוצים הרוסים ומה רוצים 

מה מתרגשת אינדירה גנדי מהודו?  היא אף פעם לא עשתה "כל  הצדיקים" שבעולם?  על 
איזה  דבר נגד או"ם ואף פעם לא ניהלה מלחמות, אף פעם לא החזיקה רבבות פקיסטנים 

  על שום דבר.
  

  אבל  זהו  מצבנו.   איני חשודה בכך שאיני יודעת 
  ם ודי להחשיב  את יחסינו עם ארצות הברית.  היחסים אתם בענינים אלה הם די מורכבי

  מסובכים.   איני  זוכרת  מתי  זה  היה.   לא אתמול, אבל שלשום זה הגיע לקולות 
  גבוהים.   אבל  הם  יודעים  מה  מצבנו.  אני מוכנה בחדר זה להגיד שהם שמחים על 
  שהגענו  למה  שהגענו  בגדה  המערבית.  הם מצטערים על שלא עשינו יותר, אבל ירדה 

  בדיוק כאשר לא היה צריך בזאת, עוד יומיים שלושה ימים היינו עלינו  הפסקת  האש  
  במצב  טוב יותר.  יש ביניהם כאלה שהם בכנות מצטערים יחד אתנו על כך שכך התפתחו 
  הדברים.   יחד עם זאת הצביעו אתמול בעד ההחלטה שנתקבלה במועצת הבטחון.  הם היו 

  נקציות נגדנו, ולא יותר מזה.  מה מוכנים  להטיל  וטו  רק אם תהיה הצעה להפעיל ס
  שעשו אתמול, זה פחות או יותר מספיק בשבילנו.
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איני אומרת  - עכשיו  לו  באמת  היתה  הפסקת האש 
הפסקת  האש  לקראת  שלום,  אבל  לו היתה הפסקת האש לפחות כמו בסוריה, הרי נגמר 

ילים המצרים בהתקפות, הענין.   אתמול  היה  שקט  רצוף.   אבל  אם מזמן לזמן מתח
ובהתקפות  לא  פשוטות ובכל התקפה מישהו נפגע, מה עלינו לעשות?  משום התקפה אין 

  אנחנו יוצאים "יבשים".  על דעתנו אין זה עולה שלא לשמור על הפסקת האש.
  

  אתמול שמענו ממישהו, לא ישראלי ולא יהודי, מאיש 
  מצד אחד ישנה אנדרלמוסיה, מצד שני אובייקטיבי  לגמרי  שהיה  בקהיר.  הוא אמר:  

  סאדאת לא יהיה  - אין  האוכלוסיה בקהיר יודעת מה קרה למצרים בחזית, וברגע שתדע 
  בטוח  כל  כך.  הוא יודע זאת, אבל הוא אינו מספר מה שהיה בחזית.  והוא כל הזמן 

  חנו לא מתוח  והיסטרי.   והוא  אינו  מקבל את הדין של הפסקת האש.  הוא רוצה שאנ
  צדדיים, כאשר מהצד - נירה  ושהרוסים  יצילו אותו.  במצב כזה קשה להיות צדיקים חד

  השני יורים ואין מקבלים את ההכרעה על השטח.
  

הברית שהם - איני  יכולה  להגיד שיש הבטחה מארצות
יילכו  אתנו  בענין  הקו.  יש להניח שהם יעזרו לנו בענין זה.  אבל זה יהיה דבר 

לב שיסביר לי בדיוק מה שם.  היות ולא היה מיפוי - אתמול ישבתי עם חיים בר חמור. 
באוקטובר, אפילו ביחס לאותם המקומות שהיו בידינו לפני הפסקת האש, הם  -22ביחס ל

  מחוייבים להאמין לנו.
  

תקוע  דיבר עם וולדהיים, שבכוח החירום של האו"ם 
ן יחסים פוליטיים אתנו.  הוא מספר: אינן  צריכות  להיות מיוצגות מדינות שאין לה

יש קודם כל אפריקה.  קשה למצוא מדינה אפריקאית שיש לה יחסים אתנו ושיש לה איזה 
השנהב.  איני יודעת אם הם ירצו באלה - שהוא  כוח.   אמנם  ישנה ליבריה, גנה וחוף

לשלוח המדינות  שאין להן יחסים פוליטיים אתנו, כגון ניגריה וזאיר, שתהיה מוכנה 
  צבא שאנחנו הכשרנו אותו.
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והרוסים  אומרים:   ואיפה מזרח אירופה?  ויש לי 
  משקיפים. 50"בשורה טובה" בשבילכם:  מזרח גרמניה מוכנה גם כן לשלוח הנה 

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
  הם עשויים להציע את רומניה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  ציעו את רומניה.איני חושבת שהם י

  
  שר החוץ א. אבן:

  
  הם מציעים דווקא את פולין ואת מזרח גרמניה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  איני יודעת איך זה ייגמר.

  
כאשר  אמרתי שאם אנחנו לא ניכנס לעיר סואץ, היא 
תתמלא  על  ידי  אחרים, לא התכוונתי שהיא תתמלא על ידי מצרים, אלא שבדיוק הכוח 

ו"ם  ייכנס לתוכה, ובתוך הכוח הזה יהיו חיילים מפולין וממזרח גרמניה הזה  של  א
  ומהודו שהיא לגמרי "נייטרלית", ואז מי יודע מה שיכול להיות.

  
אם ייכנעו תושבי העיר סואץ ונוכל להכנס לעיר לא 
בקרבות  אלא  באופן שקט לגמרי ונוכל לקבל את העיר לידינו, נדמה לי שאם לא נעשה 

ה  איזה  דבר  שאולי  נצטרך  אחרי כן להצטער עליו.  וודאי שמתם לב אל זאת,  נעש
לארץ.  ישנה הצעה בקונגרס שאסור - הרגישות  בצבור האמריקאי על שליחת חיילים לחוץ

  לנשיא לשלוח צבא לאיזה שהוא מקום לתקופה של יותר מחדשיים עד שלושה חודשים.
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  שר החוץ א. אבן:

  
  בלי אישור הקונגרס.

  
  ש הממשלה ג. מאיר:רא
  

הנשיא  הטיל  על  זה  וטו.   כדי  לחסל את הוטו 
נחוצים  שני שליש של הקונגרס.  איני יודעת אם יקבלו רוב כזה או לא.  אבל בנוגע 
למזרח התיכון יש כבר הצעה שאסור לנשיא לשלוח הנה חיילים.  איני יודעת אם ההצעה 

  נתקבלה, אבל הצעה כזאת ישנה.
  

  ערכה  שיש  לנו  כלפי  ארצות  הברית, עם  כל  הה
הברית היא די מסובכת.  זה יהיה לא רק לא נכון ולא נכון, אני מעיזה להגיד - ארצות

  אין דאגה, היא לא תעשה זאת  - שזה יהיה גם קצת לא צודק מצדנו שאנחנו נדרוש ממנה 
ת לה, באו לוותר  על כל האינטרסים שיש לה.  לאיזו מדינה באפריקה מאד ידידותי  - 

ערבים  וציירו להם תמונה כזאת:  לא תקבלו נפט ולא תקבלו זאת וזאת, ואם זה אינו 
מספיק,  העיזו  להגיד  להם שיש גם קצת סכנה לחיי הנשיא ולחיי שר החוץ ולחיי שר 
האוצר.   והם  דווקא אנשים מוזרים, הם אינם רוצים להסתכן.  איני יודעת מה יהיה 

  בל זהו המצב.עם המדינה הזאת.  א
  

לפי  דעתי  אנחנו  צריכים עד קצה הגבול והעצבים 
לשמור  על  ארצות  הברית  שהיא חלילה לא תתנכר לנו.  בכל אופן אני שמחה שיצרנו 

  קשרים עם השגריר פה ועם הנספחים, יש בינינו יחסים של אמון, ידידות והבנה.
  

בעצם  הדבר  היחיד  שאנחנו  צריכם  להחליט עליו 
שיו  הוא  ביחס לעיר סואץ או למסור יפוי כוח לשר הבטחון ולי לסכם בדבר.  ואם עכ

יקרה  כדבר  הזה  ויהיה רווח של זמן, אפשר יהיה תוך שעה לכנס את ישיבת הממשלה. 
  או אולי אתם מוכנים לתת לנו יפוי כוח להחליט בענין זה?
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בכל  אופן אני מוכרחה להעמיד עכשיו להצבעה הצעה 

סור כניסה לעיר סואץ.  זה על פי הצעתו של השר ורהפטיג ועל פי דעות שנשמעו על אי
  מפי שרים אחרים.

  
  מי מתנגד לכניסה לעיר סואץ?

  
  מ צ ב י ע י ם .

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
איני  אומר  התנגדות  לכניסה  לעיר,  אלא שהדבר 

  יישקל פעם נוספת אם תהיה סיטואציה אחרת.
  

  יין:שר הבטחון מ. ד
  

  כרגע ישנה הוראה מסויימת למפקד.
  

אפשר  כמובן  עכשיו  לומר,  אם יפנה אליך מישהו 
בענין  כניעה,  אין מה לדבר אתו.  אבל אפשר גם לומר לו:  תשמע את הפרטים ותגיד 

הממשלה ואחרי כן תקבל תשובה.  אבל אין הוא צריך - לו,  אנחנו  הולכים עם זה לראש
ים אתו בענין כניעה, אין מה לדבר.  זאת אומרת אין לבטל את לומר מראש, שאם מתקשר

ההוראה  שיש  לו.   אבל  בין הזמן שיקבל פנייה על כניעה ובין הזמן שצה"ל ייכנס 
  לעיר, יהיה איזה ריווח של זמן.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:
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על  פי  ההצבעה  הזאת  אין איסור על כניסת צה"ל 
זאת זקוקה לתיקון, שאם תהיה הצעה של כניעה, יאמר לו לעיר  סואץ.  אולי ההוראה ה

  המפקד שתוך שעה או שעתיים יקבל תשובה.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

אם  האזרחים  והחיילים  ירצו  להכנע, תינתן להם 
  תשובה חיובית.

  
  השר י. גלילי:

  
אולי  אפשר לערוך הצבעה חדשה?  אני מבין שמוסכם 

על כיבוש העיר.  מה שעומד על הפרק הוא כניסה לעיר   על  הכל  שאין  עורכים  קרב
  באותן הנסיבות שתיאר שר הבטחון.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
על  כך ישנה הצעה:  להעמיד שלב של התיעצות בדרג 

  המדיני.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

ההצבעה  שהיתה הוכיחה שאין התנגדות עקרונית בכל 
יהיה מצב כזה, ושלא על ידי קרבות ייכנעו   התנאים  לכניסה  לעיר.   אומרים  שאם

האזרחים והחיילים הנמצאים בעיר, יש לקבל את הפניה.  בנוגע לכניסה ממש, יש לכנס 
  את ישיבת הממשלה.
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  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

אם  זהו  הסיכום, אני רוצה לראות את ההצבעה כלא 
  היתה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  השר ורהפטיג? זה בסדר.  ומה היא דעת

  
ההצעה   העומדת  בפנינו  עכשיו  מורכבת  משלושה 
חלקים:   א.  לא  קרבות  לכיבוש  העיר;  ב.  כאשר התושבים והחיילים יודיעו שהם 
רוצים  למסור  את  העיר  לידינו,  הרי  הקצין  במקום יקבל את הכניעה.  ג. באשר 

  לכניסה ממש לעיר, תתאסף הממשלה ותחליט.
  

  טוב:- בריאות ו. שםשר ה
  

  בסדר.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  יש להחזיק בתמונה את ארצות הברית.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

תסמוך  עלי.   אמריקה היא דבר יקר לי.  אני באה 
  משם.  זו היתה בעצם המולדת השניה שלי.
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 ------  
  

האם  שר  המשפטים  יכול  להגיד לי מה אומר החוק 
  לאספקת אוכל ומים לארמיה כזאת.הבינלאומי ביחס 

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
אין משהו בחוק הבינלאומי שצריך להושיט להם אוכל 

  או מים או נשק אחר.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

בחזית  הסורית  אין  סוריה  ולא או"ם ולא ארצות 
בלי הברית  מציעים שיציבו כוח חירום בקוי האש עם סוריה.  אני מניח שאפשר לחיות 

  העלאת הבעיה הזאת.- זה.  אנחנו מצטרפים לאי
  

  מ_ח_ל_י_ט_י_ם :
  
  

בתשובה לפניית  - א.  הממשלה רושמת לפניה את הודעת ראש הממשלה בדבר הסכמת ישראל 
  להקמת כוח חירום של האו"ם לפיקוח על הפסקת האש. - ממשלת ארצות הברית 

  
בר, יבוררו בין נציגי ישראל מקום  הצבתו, סמכותו, הרכבו ויתר התנאים הכרוכים בד

  לבין נציגי ארצות הברית ומזכ"ל או"ם.
  

ובאזור  -3ב.  בתגובה הכרחית על המשך הלחימה מצד הכוחות המצריים במרחב הארמיה ה
  ינקוט צה"ל בצעדים הצבאיים הנדרשים. - העיר סואץ 
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  לא ייעשה מצידנו מאמץ צבאי אופנסיבי יזום לכיבוש העיר סואץ המכותרת.
  
מוסמך  - ם  תבוא  הצעת  כניעה מצד האוכלוסיה האזרחית של העיר והצבא המצרי שבה א

  מפקד צה"ל לקבל את הכניעה.
  

  כניעת צה"ל לעיר טעונה אישור מוקדם של הממשלה.
  

  ג.  הממשלה רושמת לפניה את ההוראות שניתנו לכוחות צה"ל באזור:
  
ע כל התחברות בדרך הים והאויר .  יימשך ההסגר המוחלט על הארמיה השלישית, ותימנ1

  אל כוחותיה המכותרים.
  

  נעשה את כל הניתן כדי לגרום ליציאת חיילי הארמיה, בלא נשק.
  
  .  כוחותינו ישמרו על הפסקת האש.2
  

  .13.15הישיבה ננעלה בשעה 


