
  
  
  
  
  

  סודי ביותר                               סטנוגרמה
  
  
  

 - יום שבת, א' בחשון תשל"ד  - ישיבה כד/של"ד של הממשלה  - פרוטוקול 
  )אביב- בלשכת ראש הממשלה בתל 10.00(בשעה  27.10.73

  
  

  יו"ר, א. אבן, י. אלון, ח. גבתי, י. גלילי,  - ג. מאיר      נכחו השרים:
  ), ש. הלל, ז. ורהפטיג, מ. חזני, 72עיף מ. דיין (מאמצע ס

  ), נ. פלד, ש. פרס, מ. קול, 72פ. ספיר (מאמצע סעיף 
  טוב, י.ש. שפירא, ז. שרף.- ו. שם

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

  
  

  ) 72ראש המטה הכללי של צה"ל (מאמצע סעיף  - אלוף ד. אלעזר        - רב
  מזכיר הממשלה  - מ. ארנון                
  ) 72לשכת שר החוץ (מאמצע סעיף  - א. בנצור                
  ) 72לשכת שר הבטחון (מאמצע סעיף  - סא"ל א. בראון           
  המנהל הכללי, משרד ראש הממשלה  - מ. גזית                 
  ) 72סעיף ראש המוסד (מאמצע  - צ. זמיר                 
  ) 72צה"ל (מאמצע סעיף  - אלוף (מיל.) א. יריב     
  ) 72הממשלה (מאמצע סעיף - מזכיר צבאי לראש - תא"ל י. ליאור           
  לשכת ראש הממשלה  - א. מזרחי                
  ) 72לשכת שר הבטחון (מאמצע סעיף  - תא"ל י. רביב            
  )72הרמטכ"ל (מאמצע סעיף לשכת  - סא"ל א. שלו             

  
  .  עניני הפסקת האש בגזרה המצרית72       סדר היום:

  
  תמר כפתורי   רשמה:
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  אש בגזרה המצרית - עניני הפסקת.  72

  הממשלה בשבתה כועדת שרים לעניני בטחון
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

לצערי  הגענו עכשיו מבחינה מדינית לנקודה חמורה 
, ונמשך כל הלילה.  הלילה עבדו שלושה קוי 6.00ל בערב בשעה מאד.   זה התחיל אתמו

טלפון  כמעט  ללא  הפסק,  ואפילו  במידה  רבה  סמולטנית:   הטלפון בינינו לבין 
השגרירות  בוושינגטון,  כנראה  הטלפון  בין וושינגטון לבין מוסקבה והטלפון בין 

עבירו לאמריקאים תלונה, שאנו קיסינג'ר  לבין  השגריר.   זה התחיל בכך שהמצרים ה
הורסים  את  הארמיה השלישית, בצרוף איומים מצד הנשיא, כי יצא נגדנו, על אף שלא 
  היה  שחר  לתלונה  הזו.   אתמול  דווקא,  גם  הנספח  הצבאי  האמריקאי  וגם איש 

 סי.אי.אי  בשגרירות  האמריקאית, לא רק שעודכנו, אלא לקחו אותם למטה, והם ראו- ה
את  המצב במו עיניהם, ולא היתה להם כל טענה.  כעבור זמן מה הודיעו בוושינגטון, 
כי  נכון  שהמצרים  התחילו, ומה שעשינו היה בגדר תגובה, אך זה לא שינה את ענין 
התביעות  האמריקאיות.   בינתיים  היה משא ומתן עם הצלב האדום על אפשרות להכניס 

נו הסכמנו לכך.  במשך הלילה היה ברור לגמרי שסאדאת תרופות  לארמיה  השלישית, וא
רוצה  להציל  את  הארמיה השלישית, שברז'נייב מובן מאליו עומד מאחריו בכל תוקף, 
ושניכסון  קיבל  את  העמדה  הזו, ולפי דבריו לא יתן שנשמיד את הארמיה השלישית. 

ג'ר מה בעצם הוא רוצה במהלך  הלילה,  היה  איזה רקע בו לא יכולנו להוציא מקיסינ
מאתנו,  והאם  הוא  דורש  כי  נעשה איזה שהוא דבר.  הוא שאל, מדוע לא תפגשו עם 
המצרים.   אמרנו שאנו מסכימים לכך מיד.  אדרבא, רק יאמרו את השעה, את הדרג ואת 

מצדנו  אין  בעיה.  נשמח לכל פגישה של רמטכ"ל עם רמטכ"ל, של גנרל עם   - המקום  
של שר בטחון עם שר בטחון.  יש עכשיו תצפיות של האו"ם בשטח.  אמרנו, רק  גנרל או

תאמרו לנו באיזו תצפית תערך הפגישה.  אך כאשר שמחה אמר זאת להם, ענו האמריקאים 
  כי זה לא מה שחשוב עכשיו.
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היה  רגע  בו  אמרנו כי נשלח את יריב לעזרתו של 
לנו הצעות קונסטרוקטיביות כיצד להסדיר שמחה,  כמי שמכיר את השטח.  אמרנו כי יש 

את  השטח  שיהיה יותר הגיוני, לטובת שני הצדדים.  על כך ענו האמריקאים בשלילה, 
הבטחון, וזוהי - שעות.  בינתיים יושבת מועצת 12שעות, ואין עתה   12כי  זה  יקח  

לפי שעון  8.00אופרה  לחוד.   לבסוף  אמר  קיסינג'ר  כי  אנו  מוכרחים  עד שעה 
בצהריים לפי שעוננו, לתת תשובה לדרישה להכניס את  2.00וושינגטון,  זאת  אומרת  

המזון  לארמיה  השלישית.   אמרנו  את  כל התורה, שאנו מוכנים לתת לכל אחד לצאת 
החוצה,  והיה רגע שאמרתי לשמחה שיגיד לקיסינג'ר אם נחוץ, כי אנו מוכנים אף לתת 

לפי שעוננו,  2.00י.  שום דבר לא עזר, וכפי שאמרתי, עד שעה להם לצאת עם נשק איש
  אנו צריכים לתת תשובה אם אנו מסכימים להכניס אוכל ומים.

  
כנראה שהם עומדים תחת איום של ברז'נייב וסאדאת, 

  שאם אנו לא נאפשר להם זאת, הם עצמם יעשו את הדבר.
  

אני  רוצה  להקריא  לכם  את השדר אשר הכתבתי אל 
  ינג'ר:קיס

  
,DEAR  MR. SECRETARY"  
  

.THIS IS THE LAST REQUEST THAT I WILL MAKE TO YOU  
  

I TRUST YOU WILL NOT THINK IT AN EXAGGERATION ON MY PART AS PRIME  MINISTER  
OF ISRAEL WHEN I REPORT TODAY TO MY GOVERNMENT,  TWO  HOURS  FROM  NOW,  TO  
EXPECT TO BE ABLE TO TELL THEM EVERYTHING THAT THE TWO SUPER POWERS  DEMAND  
OF ISRAEL; TO RELATE TO THEM HONESTLY ALL THAT IS DEMANDED OF US  IN  ORDER   

.THAT EGYPT MAY ANNOUNCE A VICTORY OF HER AGGRESSION  
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I HARDLY THINK THAT THERE IS ANY MORE ROOM  FOR  ARGUMENTS.  I  THINK  THAT  
EVERY-THING HAS BEEN SAID ON OUR PART AND  I  HAVE  NO  ILLUSION  BUT  THAT   

.EVERYTHING WILL BE IMPOSED ON US BY THE TWO BIG POWERS  
  

THERE IS ONLY ONE THING THAT NOBODY CAN PREVENT US FROM DOING AND THAT  IS   
TO PROCLAIM THE TRUTH OF THE SITUATION THAT ISRAEL IS  BEING  PUNISHED  NOT   

.FOR ITS DEEDS BUT BECAUSE OF ITS SIZE, AND BECAUSE IT IS ON ITS OWN  
  

I WOULD APPRECIATE IT VERY MUCH IF YOU  TELL  OUR  AMBASSADOR  EXACTLY  ALL  
THAT IS DEMANDED OF US SO I CAN REPORT THIS  FULLY  AND  TRUTHFULLY  TO  MY 

.GOVERNMENT AND SUBSEQUENTLY TO PARLIAMENT AS SOON AS I CAN CONVENE IT  
  

,WITH MY HIGHEST RESPECT AND REGARDS  
  

.GOLDA MEIR  
  

  (רה"מ יוצאת לשיחה טלפונית עם השגריר דיניץ)
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

שמחה  הודיע  לי  עתה כי מסר לקיסינג'ר את השדר 
שלי,  אשר  הקראתי  זה  עתה בפניכם.  אז ביקש קיסינג'ר משמחה כי ידחה את ישיבת 

תשובת  הממשלה,  מפני  שהוא  מוכן  ללכת  אל הנשיא ולהביא לו את השדר, ואז תהיה
על פי שעוננו.  בעת ששמחה דיבר איתי, הוא קיבל הודעה על  2.00הנשיא  בערך בשעה 

שדר  של  חאפז  איסמעיל  ממצרים,  בו נאמרים הדברים שתשמעו עוד מעט.  מתברר כי 
קיסינג'ר  העביר  למצרים את ההצעה שלנו, שיהיה מגע בינינו לבין המצרים, אך היה 

בלו זאת, ופעל כפי שפעל כל הלילה בדרכים אחרות.  תוך כדי בטוח  שהמצרים  לא  יק
שיחה  ביני  לבין  שמחה,  קיבל שמחה את התשובה המצרית לפניה שלנו, והתשובה היא 

  חיובית (מר גזית מקריא את החומר להלן):
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 1973אוקטובר  271020אביב, - תל

  הממשלה:- שמחה לראש
  

נסתיימה  - כל מיני דברים שלא אכנס אליהם אחרי  שגמרנו  השיחה  הארוכה  שבה יעץ 
השיחה  תוך  בקשה  מצדו לדחות ישיבת הממשלה עד שיוכל לדבר עם הנשיא.  הוא יעשה 

:   בשעת האולטימטום!), ואחרי השיחה עם הנשיא הוא ימסור רה"מבבוקר  (  -8זאת  ב
  הנשיא.תוצאות השיחה ואז אוכל להביא לממשלה (הודעה) מבוססת על מה שידבר עם 

  
תחת פיקוח של   NON MILITARY SUPPLIESההצעה  היתה:  פתיחת הדרך הדרומית כדי להעביר 

בבוקר זמן   -4הוא צילצל (ב - חמש דקות לאחר מכן  - האו"ם.   כאשר  גמרנו שיחה זו 
.  ברגע זה מודיעים לי  PEOPLE OF MIRACLESוושינגטון)  ואמר:  אתם עם של נסים 

בלה תשובה מהמצרים להצעה שלהם בדבר מפגש.  מיד אעביר אליך מהבית  הלבן שנתק
הנוסח  ושתוכל  להעבירה  לרה"מ.   לפני  שני רגעים הגיע הנוסח והוא צילצל ואמר 
שהדבר  האחרון שהוא יכול להגיד לפני שאתה מדבר איתו:  למען השם תקבלו ההצעה כי 

  זה נותן פתח להתקדמות דרך הרבה יותר טובה משחששת.
  

  ההצעה
  

MEMORANDUM TO HENRY KISSINGER 
FROM HAFIZ ISMAIL  

  
  

EGYPTIAN MESSAGE NUMBER 9, FROM HAFIZ ISMAIL TO YOU, WAS  RECEIVED  BY  THE  
AGENCY'S CHIEF OF STATION IN CAIRO AT 0730 HOURS (CAIRO  TIME)  27  OCTOBER :1973.  

THE TEXT OF THIS MESSAGE FOLLOWS  



 6סודי ביותר                                27.10.73ממשלה    
 

I HAVE RECEIVED YOUR MESSAGE OF OCTOBER 27. I WISH TO INFORM  YOU  OF  THE"  
POSITION OF THE EGYPTIAN GOVERNMENT WITH RESPECT TO THE  ISRAELI  PROPOSALS   

.CONVEYED TO US BY YOU  
  

1) THE EGYPTIAN GOVERNMENT IS PREPARED TO  DISPATCH  A  REPRESENTATION  OF (THE 
EGYPTIAN ARMED FORCES OF THE RANK OF MAJOR GENERAL TO COME  IN  CONTACT WITH  AN  

ISRAELI  MILITARY  REPRESENTATIVE  OF  THE  SAME  RANK.   IT   IS UNDERSTOOD THAT  
EACH  WILL  BE  ACCOMPANIED  BY  THE  ADEQUATE  NUMBER  OF ASSISTANTS. THEY WOULD 

MEET UNDER UNITED NATIONS SUPERVISION BY 1500  HOURS CAIRO LOCAL TIME AT  THE  
KILOMETER  101  OF  THE  CAIRO-SUEZ  ROAD.  THEIR  

MEETING PLACE  WOULD  BE  PUT  UNDER  SUPERVISION  OF  THE  UNITED  NATIONS   
.PEACE-KEEPING FORCE  

  
2) THE OBJECT OF THAT MEETING WOULD BE TO DISCUSS THE MILITARY ASPECTS  OF(  
THE IMPLEMENTATION OF THE  SECURITY  COUNCIL  RESOLUTION  338  AND  339  OF   

.1973 ,23 OCTOBER 22 AND  
  

3) WE EXPECT A COMPLETE CEASE FIRE TO BE EFFECTIVE AS OF 1300 HOURS  LOCAL(  
TIME OCTOBER 27, 1973. UNITED NATIONS  OBSERVERS  SHOULD  BE  IN  PLACE  IN   

.TIME TO SUPERVISE THIS  
  

4) A CONVOY CARRYING NON-MILITARY SUPPLIES  FOR  SUEZ  AND  FORMATIONS  OF(  
THE THIRD ARMY EAST OF THE CANAL SHOULD BE  ALLOWED  TO  HAVE  REACHED  ITS  
DESTINATION  BY  1500  LOCAL  TIME  UNDER  UNITED  NATIONS  AND  RED  CROSS   
.SUPERVISION  
  

IF SUCH ARRANGEMENTS ARE ACCEPTABLE, IT IS EXPECTED  THAT  A  PROMPT  REPLY .WILL BE 
RECEIVED IN TIME TO ALLOW FOR THE NECESSARY MEASURES TO  BE  TAKEN  
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WE EXPECT THE  EXERCISE  OF  UNITED  STATES  INFLUENCE  TO  FACILITATE  THE   
."DEVELOPMENT OF THESE TALKS  
  

  עד כאן.
  

נפתלי אמר: למען השם תקבלו את זה.  זה יכול להיות פרק חדש.  אל תתעקשו על ענין 
  .TO SAVE FACEפעמית ונחוצה להם - השיירה האחת שהיא מחווה חד

  
סצנריו הקודם בדבר נפתלי  מנסה  להסביר שכל סצנריו אחר יהיה הרבה יותר גרוע.  ה

אספקה  בלתי  צבאית,  כפי  שהסברתי קודם היה מביא לכך שהדרך היתה בפיקוח או"ם, 
ואתם  במקרה  הטוב ביותר יושבים לא רחוק ממנה וחולשים על הדרך באש.  לעומת זאת 
ההצעה  שאתם הצעתם ושהמצרים קיבלו בדרך נס, לא האמנתי שיקבלוה, פותחת אפשרויות 

דברות  ביניכם  על  כל  מיני  סידורים.   ואני סומך עליכם שלא תציעו חדשות  להי
  סידורים משפילים וסידורי כניעה.

  
  פעמית (שמחה מציע שנודיע שהיא חד פעמית)- לעומת זה, על ידי זה שתעשו הג'סטה החד

  רוה"מ:אתם  יוצרים  תקדים  שאת  האספקה הנכנסת לשטח אתם מבקרים ואתם מחליטים (
  IF YOU DON'T ACCEPT YOUתחת  פיקוח  או"ם?)  הוא  מתחנן שלא נדחה את זה אמנם  

DON'T KNOW WHAT WILL HAPPEN.הוא היה מאד מדוכא ומבוהל  .  
כבר  אפשר  להביא  הצעה  זו לממשלה.  אין צורך לחכות עד לפגישת נ. עם    שמחה:(

  הנשיא).
  

  קיסינג'ר אמר:
  

שיתחיל תהליך של לחץ רוסי על כל צעד.  הוא אומר רה"מ שלך צודקת בזה שהיא פוחדת 
שזה  לא  נכון  שהאמריקנים תמיד יוותרו.  כל מה שאני יודע אתה יודע.  אני נשבע 
לך.   אין  שום  דבר  שהוסכם  בינינו לבין הרוסים ואשר לא הבאתי לידיעתך ודרכך 

כזה יתפתח מדי פעם לרוה"מ.  אני אף פעם לא אעשה כדבר הזה.  היא צודקת בזה שלחץ 
  בפעם.
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  אמרתי:
  

כיצד נמנע בעתיד.  הוא אמר, לא בכל פעם זה יתמקד מסביב למשבר בינלאומי.  אמרתי 
לו  שהרוסים  יחד  עם  הערבים  ייצרו משבר בינלאומי מסביב לכל דבר שירצו.  אמר 

יסודי שלקחנו דרך שלא היתה בידינו בזמן כניסת הפסקת האש לתוקפה.  שינינו באופן 
את  כל  המצב הצבאי האסטרטגי והפוליטי.  לכן אי אפשר לצפות שהרוסים שעשו אתנו 
הסכם, ההסכם שספרתי לכם עליו, החלטה משותפת באו"ם, בזמן שהיה מצב מסויים שיכלו 
להמשיך  ולקבל,  המצב החדש שונה, לא אדביה, אך פורט פואד, הוא הסכים.  אמר כן: 

  ... אבל לא הדרך.  שמחה השיב
  

  (שמחה אתה שולח את כל זה במברק).  רוה"מ:
  

כאשר אמרתי  לו  ללא  הפסקת  האש  היינו  ממילא  משמידים את כל הארמיה    שמחה:
השלישית.   (אמר לי שזה לא נכון, כי שה"ח דיבר אתו בנוכחות השגריר קיטינג ואמר 

שום הישגים צבאיים  לו  כי מהבריפינג שהוא שמע מהרמטכ"ל ואחרים לא יכולנו להשיג
  נוספים בתקופה אחרי הפסקת האש).

  
  לו שבעניני האו"ם שיתיעץ עם אבן. אמרתי

  
  אני חושבת שנקבל אך אל תגיד לו זאת עכשיו, שתהיינה לו דפיקות לב.  רה"מ:

  
  כן. - חד פעמית 

  
  TO DISCUSS MILITARY ASPECTS OF THE RESOLUTIONההצעה של המצרים היא לפיכך:  
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  אל תדחו זאת בגלל הנוסח.  ש.  כשאנו ביקשנו הפגישה הזאת הנסוח שלנו היה:ק. 
WE ARE PREPARED TO IMMEDIATELY ENTER INTO DISCUSSIONS  WITH  THE  EGYPTIANS   

).ON HOW TO SOLVE THE SITUATION (OF THE THIRD ARMY  
  
  

  נו נודיע לך.אני חושבת שבעוד שעה וחצי לערך, משה ירד למטה, מחכים לו, א
  

 -------- 
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
שמחה  אמר  לקיסינג'ר:   את  הרוסים ראש הממשלה 

  מכירה, היא מפחדת שאמריקה תלך עם הרוסים צעד אחר צעד.
  

  מר א. מזרחי:
  
  

  לקראת הסוף, שמחה אמר לקיסינג'ר שההצעה היא:
".TO DISCUSS MILITARY ASPECTS OF THE RESOLUTION"  
  

  ממשלה ג. מאיר:ראש ה
  

כאשר  מסרנו  לקיסינג'ר  שאנו  מוכנים להפגש עם 
  המצרים, זה היה הנוסח אשר מסרנו.
  

  מר א. מזרחי:
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  אמרנו שם: 
WE ARE PREPARED TO IMMEDIATLY ENTER INTO DISCUSSIONS  WITH  THE  EGYPTUANS "  

).ON HOW TO SOLVE THE SITUATION (OF THE THIRD ARMY  
  

  סח אשר מסרנו לאמריקאים.זה הנו
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  קיסינג'ר אמר כי לא נדחה זאת בגלל הנוסח.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  וגם לא בגלל המזון.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

והוא מתחנן כי נסכים לשני דברים, לשיירת האספקה 
  ולפגישה.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
  לפגישה הסכמנו.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  אך לא אמרנו שזוהי פגישה בענין הארמיה השלישית.
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  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

האם  אפשר  לשמוע  עוד  פעם  את  המכתב של חאפז 
  איסמעיל?

  
  (מר מ. גזית מקריא שנית)

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
  לשם מה הפער של השעתיים אשר מוזכר כאן?

  
  שר החקלאות ושר הפיתוח ח. גבתי:

  
האש  תהיה  שעתיים  לפני - שהפסקת  כדי   להבטיח 

  הפגישה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

האדום, שניתן לו - במשך  הלילה  פנה  אלינו  הצלב
להוציא  פצועים והסכמנו לכך.  אחר כך קיבלו ידיעה מסילסבואו, שלעת עתה הוא ראש 

דיין כח החירום של האו"ם, כי הוא רוצה להכניס חמישים איש לעיר סואץ היום.  משה 
ליד התעלה, כדי לעשות את הסדורים הדרושים, והוא  -11.30סיכם  איתו להפגש היום ב

יצא  לשם.   בקשנו  ממנו כי יחזור לכאן, אבל אני רוצה להמליץ כי נקבל את ההצעה 
הזו.   איני  יודעת  מה  יצא  ממנה, אך קודם כל תצא פגישה.  יש הפסקת אש על פי 

עם  אני מקוה אבסולוטית.  נאמר כאן כי השיירה של המזון .  הפ1.00דרישתם  משעה  
  פעמית, ואולי זה פותח איזה שהוא פתח.- היא חד
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  שר המשפטים י.ש. שפירא:
  

  זה  לא  רק ענין של אוכל אלא כל מה שנכנס במושג 
  מיליטרי".- "נון

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
הם  מדברים כל הזמן על שלושה דברים, על תרופות, 

  להן כבר הסכמנו, ועכשיו על אוכל ומים. שבאשר
  

  שר החוץ א. אבן:
  

זיאת דיבר במשך שעתיים על ענין התרופות.  כנראה 
  שהמצב שם חמור.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
האם יש נתונים על סדר גודלה של השיירה הזו?  זה 

  יכול לשנות את כל התמונה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

בא  מהמטה וחשבנו כי ישבנו  הבוקר  עם  אנשי  הצ
נצטרך  להעלות  נושאים לסצנריו הקודם, של אספקת מזון.  אז אמר הרמטכ"ל כי ישנם 

  גודל כזה.- מושגים, כמה נחוץ לכח בסדר
  

  שר המשטרה ש. הלל:
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  כמה נחוץ לכמה זמן?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  שעות. 48חשבנו על 
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

ים להשיב בחיוב, צריך בקונסטלציה  הזו,  אם  רוצ
שעות, אך הם יכולים  -48שעות או ל -24להגיד  כי  הכמויות  שרוצים  להכניס  הן ל

שבועיים, לכן, - בהחלט  לנצל  זאת  כדי  לתת  יכולת נשימה לארמיה הזו, למשך שבוע
לדעתי  יש צורך בתשובה שלנו לומר כי אנו מסכימים שיכניסו לשם מזון ומים, הייתי 

  שעות. 24קופה של מציע לת
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

טוב  שאנו  דנים  עכשיו רבע שעה אחרי מה שידענו 
קודם, כי אז היינו מנהלים את השיחה מתוך אספקט אחר לגמרי.  איני אשמה שמטלטלים 
אותנו  למעלה ולמטה, מקור לחום.  אני מציעה שאת הכמויות של האוכל נשאיר להחלטת 

החשוב ביותר עכשיו.  אני מציעה שלא נעמיד כל תנאי לפגישה,  הצבא.   לא  זה הדבר
   -24כי  הרבה  יותר  חשוב לקיים את הפגישה עצמה, מאשר להחליט אם יהיה שם מזון ל

  שעות.  זה נמצא ב"טרמס אוף רפרנס" של הצבא, ולכך לא צריך להכנס. -48או ל -26ל
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

צבא, אך צריך שהפעם אני  לא  מתנגד  שיקבע זאת ה
  יגידו זאת למצרים.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  בדיוק לכך אני מתנגדת.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

את  לא  רוצה  שהאמריקאים יאמרו למצרים למה אנו 
  מתנגדים?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
האם אתה רוצה להתנות לכמה זמן זה יהיה עוד לפני 

  הפגישה עם המצרים?
  

  הלל:שר המשטרה ש. 
  

אני  רוצה להמנע ממצב בו נגיד כן, והם יבואו עם 
  שיירה גדולה ועצומה, ואז נאמר שלא נסכים לכך.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אני  רוצה  לומר מדוע איני מסכימה לכך, כי לולא 
ההתפתחות  הדרמטית האחרונה, השאלה שהיתה עומדת לפנינו היא, האם לאפשר להם מזון 

  ומים.
  

  . אבן:שר החוץ א
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  הברית.- ולהסתכן באפשרות של עמות חזיתי עם ארצות
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  או שכן או שלא.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

ברור  שכן  או  לא,  אך יש עוד דבר שלגביו אפשר 
לומר  או  כן  או  לא:   או  הטסה של מטוסים רוסיים עם מזון או הטסה של מטוסים 

כמה אוכל ולכמה זמן, כי באמצע קרה דבר אחר.  - עומד עתה מצריים.   אך  זה  אינו 
במשך הלילה ניהלנו יומן של כל מה שהיה בכל רגע.  היו רגעים בהם הדבורים לא היו 
נחמדים  כל  כך.  יכול להיות שהייתי אומרת שלא צריך לתת אוכל וללכת לעמות כזה, 

לא יתן להשמיד את הארמיה  אם לא היתה ברירה אחרת, וזאת כאשר ניכסון אומר לנו כי
  השלישית.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
הבעיה  היא  שהארמיה השלישית רוצה להשמיד אותנו 

  ולא אנו אותה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אני לא ניכסון.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
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כל  אחד  אומר  מה  שכואב לו.  כל מה שאני מבקש 
אשר תבוא השיירה המצרית ויתברר כי היא הבנה, כ- למנוע  הוא שיהיה ויכוח ותהיה אי

שעות, אני מקבל זאת, אך  48מעל ומעבר למה שנחוץ לארמיה השלישית.  אם הצבא אומר 
אני רוצה למנוע אפשרות שיביאו אספקה לתקופה שמעל ומעבר לכך, וזאת אפשר לומר גם 

  בצורה חיובית.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  תכנס  2.00בשעה אבקש  להתבטא  בקצור, אם רוצים ש
  האש לתוקפה.- הפסקת

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
הנקודה  שהזכיר  הלל ברורה, ואני מציע שלא יהיה 

  ויכוח על כך.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  אני מציע לאשר את ההצעה.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

רציתי  להציע  לקבל  את  ההצעה, אך אומר גם שני 
שגם לו רצו האמריקאים להכנס לעמות עם הרוסים, ידנו לא משפטים:   אני רוצה לומר 

היתה  על העליונה.  היה קורה לנו משהו, כמו במלחמת העולם הראשונה והשניה.  אנו 
מתרגשים  ממה  שעושים לפעמים לשבוי שלנו גם במה שנוגע למתן מים, ומספרים בגאוה 

י לא רוצה שנהיה מחולקים שהבחורים  שלנו  נותנים  מים  לשבויים  של  האויב.  אנ
 48בינינו,  כאילו  יש מי שחרד לבנים ומי שאינו חרד לבנים.  אני מציע שאת ענין 

השעות נשאיר לראש הממשלה.  כתוב כאן "ציוד לא צבאי", וזו הנקודה  72השעות  או  
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החשובה.   על  אף  כל  מה  שהיה  במשך  השבועיים  האחרונים, בהם היינו מתרגשים 
  יאשים, אפשר כבר לחזור לעצמנו.ומת

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
  החשוב ביותר הוא עצם המגע עם המצרים.

  
  השר לקליטת העליה נ. פלד:

  
  ההצעה היא לאשר את ההצעה.

  
  שר התיירות מ. קול:

  
אני  מסכים  להצעה,  ואיני  מציע כי נציג תנאים 

  יעלה את ענין השבויים. לאמריקאים, אך שהמייג'ור ג'נרל שלנו שיהיה בפגישה,
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  בוודאי, זה נאמר גם בשדר.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

אני  חושב שהעמות שהיה צפוי לנו לפני כחצי שעה, 
היה אחד המצבים הקשים ביותר שעמדנו בפניהם.  בשם אלה שלא ישנו הלילה, אני מציע 

  הממשלה לקבל את השדר.- להסמיך את ראש
  

  ושר התקשורת ש. פרס: שר התחבורה
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  הייתי רוצה לדעת, בכמה משפטים, מה היה הלילה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אספר  לכם הכל בלי רחמנות עליכם, כי כל מה שהיה 
  כבר נאכל, אך קודם כל אני רוצה שנסיים להחליט בדבר ההצעה הזו.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  האם שר הבטחון נמצא בתמונה?

  
  ג. מאיר: ראש הממשלה

  
הוא  אינו  יודע  על ההתפתחות האחרונה, אך כאשר 
בקשנו שתהיה פגישה עם נציג מצרי, היה זה בהשתתפותו.  הוא אינו יודע כי קבלו את 

  ההצעה הזו.
  

  השר י. גלילי:
  

הספקתי  לומר  לו  בטלפון  שמסתדרת  פגישה בלתי 
  אמצעית בדרג גבוה, שהיא עדיפה על כל דבר אחר.

  
  ממשלה ג. מאיר:ראש ה

  
  מהי דרגת מיג'ור ג'נרל?

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
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  מיג'ור ג'נרל זה אלוף.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  אפשר להעלות מישהו בדרגה.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  הם שולחים מישהו בדרגת אלוף.
  

בדרום.  אין  לב נמצא- אלוף, חיים בר- אם  נחוץ רב
  בעיה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  מי בעד ההצעה?

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
אני  בעד, אך הייתי רוצה לשמוע בכמה משפטים, מה 

  היה הלילה.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

אני  מניח  שדיין  התבטא שחשוב לו מאד שנפגש עם 
  המצרים באשר לשטח הצבאי.
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  ר:ראש הממשלה ג. מאי
  

לפי שעון  8.00הלילה  הודיעו  לנו  מפורשות שעד 
לפי שעוננו, אנו צריכים לתת תשובה אם ניתן לארמיה השלישית  2.00וושינגטון, שעה 

  מזון ומים.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

התביעה  האמריקאית  הוגשה  בצורה  הנמרצת ביותר 
  שהשפה האנגלית מסוגלת לה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
בריו  של  ניכסון, כי לא יתן להשמיד את בלווי  ד

הארמיה  השלישית ובלווי הקולות של ברז'נייב, והיתה שאלה אם יעשו זאת עם מטוסים 
רוסיים  או  מצריים.  אני יודעת שאנו יכולים להוריד מטוסים, אך לא היה איש אשר 

ילה.  שתי הציע  זאת  או  עמות עם ארצות הברית.  השדר הזה מביע בערך מה שהיה הל
  זה.- המעצמות יחדיו החליטו כי זהו

  
  שר המשפטים י.ש. שפירא:

  
ראש  הממשלה,  אני  מבין  שלפני  שקבלת את השדר 
האחרון  של  חאפז איסמעיל, רצית להציע לאפשר להעביר אוכל ומים על דעתך ועל דעת 

  שר הבטחון.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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  כן.
  

  השר י. גלילי:
  

לטה, נאמר שם שקצין בדרגת מיג'ור במידה  שאזני ק
ג'נרל  מוזמן  להפגש  עם  קצין  שלנו בדרגת מיג'ור ג'נרל, על מנת לדון בהיבטים 

, ולא צריך זכרון מופלג כדי להזכר שההיבט הצבאי של -339ו 338הצבאיים  של החלטה 
  .-22.10הוא נסיגה לקו של ה -339ו 338החלטה 

  
  תא"ל י. ליאור:

  
  

  .12.15ודדו יגיעו לא לפני (נכנס) דיין 
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  האם יש קשר טלפוני איתם?
  

  תא"ל י. ליאור:
  
  

  הם נמצאים עכשיו באויר.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני  רוצה  לדעת  אם משה מקבל את מה שמסרתי לכם 
  עתה.
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  השר י. גלילי:
  

הוא  בהחלט  מקבל.   אמסור מה אמר לי ומה אמרתי 
אמרתי לו שישנה אפשרות באמצעות מזכיר המדינה האמריקאי, להפגש באופן    אני  לו.

בלתי  אמצעי  עם נציג מצרי, על מנת לדון בענין.  אמרתי כי הדבר נראה חשוב יותר 
מהפגישה  אשר  הוא  עומד  לקיים עם האיש האחר (סילסוואו) הוא אמר, בהחלט נכון, 

איתו שלמה גזית, ויגדיר את הפגישה כפגישה ובמקום  שיפגש  עם  איש  האו"ם, יפגש 
  למטרות  טכניות  בלבד,  לא אוכל ולא אספקה, ואילו הוא דיין, יבוא להתייעצות עם 

  הממשלה על הפגישה החשובה יותר.- ראש
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  האם הוא יודע כי זה קשור בענינים של מזון?
  

  השר י. גלילי:
  

יכולתי לדבר על כך.  שוחחנו  בטלפון  פתוח,  ולא
  אין לי ספק שתהיה הסכמה שלו, כי הסכים לדבר יותר חמור.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
מוטקה,  אני  מציעה  ששמחה ימסור לאיסמעיל שאנו 

זאת אין לי מושג, זאת צריך מישהו  - מסכימים,  ומה  שצריך  לעשות  בענין השיירה 
  במטה לעשות.

  
  מר מ. גזית:
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  אשר דיין והרמטכ"ל יגיעו לכאן. נחכה אולי עד
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  תהיה הפסקת אש. -1.00צריך שב
  

  מר מ. גזית:
  
  

  נכון (יוצא).
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  מי בעד ההצעה?
  בעד)  13(

  (אין נגד)
  
  

הברית,  לדברי  הנשיא  הלילה, לא תתן לנו - ארצות
  לתמרן אותה למצב של מלחמה.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
), אך לא THE BRINKהיא  אמרה:  הלכנו עד המפתן (

נלך  למלחמה.  אם יוכח כי יזמנו לחימה, תצא ארצות הברית בפומבי נגדנו.  כך אמר 
לנו  הלילה.   עוד  נאמר כי הרוסים לא יתנו לנו להשמיד את הארמיה השלישית, וגם 

ר הכנסת מים ואוכל. ניכסון  אומר  זאת.   הצעתו  האישית היא שנבין נכונותם לאפש
אחר  כך  הודיעו  כי ידוע להם שלא אנו יזמנו את הקרבות של יום אתמול, אך לא זו 
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הבעיה.   הם  קיבלו  שדרים מסאדאת, כי הארמיה השלישית לא תיכנע, ויינקטו צעדים 
חמורים.   הם  בקשו  עוד פעם כינוסה של מועצת הבטחון.  במכתב הקודם שלו, האשים 

  שיא כי אנו פתחנו במלחמה.אותנו הנ
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  כאשר  אמרנו  שנשלח  לו  מישהו אשר יסביר לו את 
  הבעיות  הספציפיות  וההצעות,  אמר שאין לו צורך בתדרוך והוא מבקש הצעות, כלומר 

  . -10.30נציע למצרים להיכנס מיד למשא ומתן, כיצד לפתור את הבעיה.  זה היה אמש ב
  ענו  זאת,  הוא אמר שלא זה מה שחשוב.  אמרנו כי אנו מוכנים לפגישה עם כאשר  הצ

  המצרים  בכל  מקום,  בכל  עת ובכל דרג.  אמרנו שיש לנו מה להביא לפגישה זו, לא 
  כניעה,  לא  השפלה.   הצעתנו  היא  מוצא  של כבוד.  נאמר לנו כי הדברים יימסרו 

  ,  אך אין זה פותר את הבעיה בענין העמות עם לקיסינג'ר.   הם  יעבירו  את  ההצעה
  הסובייטים.   אם  יהיה  עמות  כזה, אומר קיסינג'ר, הרי שישראל תהיה אחראית לו. 

  לפנות  6.00הקו למוסקבה היה פתוח כל הלילה.  היו עשרות שיחות, אשר התחילו בשעה 
  , ונמשכו עד הרגע -07.00. הן התחילו מחדש הבוקר ב-05.30ערב  והסתיימו  הבוקר  ב

  שנכנסנו לכאן.  כאשר כתבתי את השדר שלי אל הנשיא ניכסון, זה בדיוק מה שהרגשתי. 
  רבותי, אני לא מבטיחה שזה הסוף, זה אינו הסוף.

  
  שר הסעד מ. חזני:

  
  פעמי.- זהו הסדר חד - מכל מקום, בענין השיירה 

  
  שר החוץ א. אבן:

  
  ו עומד.העקרון לא לחסל את הארמיה המצרית בעינ
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

פעמי.  אך לא - קיסינג'ר  אומר:   תעשו  מחווה חד
לזה  הכוונה.   אני  בטוחה כי עוד נעמוד בפני צרות גדולות, וצדק שמחה כאשר אמר 
לקיסינג'ר  שלא הרוסים מפחידים אותי.  אך קבלתי פלצות הלילה כאשר נמחק כל הבדל 

  בין ברז'נייב לבין ניכסון.
  

  ר התיירות מ. קול:ש
  

היום  עומד  וולדהיים  להציע קונסטיטוציה בענין 
  המשקיפים.  האם נאמר משהו בקשר לכך? 7000

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  שום דבר, כל הלילה דובר רק על הארמיה השלישית.

  
  שר התיירות מ. קול:

  
בענין  הרוסים  אשר  הגיעו  למצרים, האם לא היה 

  ם בכח החירום?בירור אם הם נכללי
  

  שר החוץ א. אבן:
  

", כלומר משקיף MILITARY  OBSERVERמשקיף  הוא  "
  בלתי  מזויין.   לפי  תקנון  האו"ם הוא יכול ללבוש מדים, אך לא לשאת נשק, לגבי 

  פורסס", הם רשאים גם לשאת נשק.- ניישנס- ה"יונייטד
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

לילה לא יופיע אני  מבקשת  מחברים שכל מה שקרה ה
  מחר בעתון.

  
  שר התיירות מ. קול:

  
  מכאן לא נמסרו דברים.

  
  מזכיר הממשלה מ. ארנון:

  
לא הופיעו דברים, כי הצנזורה פסלה, אך היו הרבה 

  דברים.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  ראיתי   אתמול   את   העמוד   הגדול  של  צמוקי 
אחרונות".  לא קראתי את המאמר, אך ראיתי את הכותרות.  אני בטוחה שהוא - ב"ידיעות

  לא קלט את הדברים מהאויר.
  

  מזכיר הממשלה מ. ארנון:
  

  יש לו ידיעה ברורה מאד של כל מה שקורה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

מהכותרות  ראיתי  שהופיעו  הרבה  דברים שלא היו 
  הל.מיועדים להמסר לצמוקי ולק
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  שר המשטרה ש. הלל:
  

ביום  ג',  בעת  ישיבת הכנסת, עצר אותי העתונאי 
חריף  ואמר  לי,  מגיעות לך שתי נקודות, אני יודע שדברת בענין הפסקת האש על כך 

  שצריך להתייחס גם לכוחות בלתי סדירים.  היה כאן דיון, ולמחרת היום הוא ידע.
  

  (נכנסים הרמטכ"ל ושר הבטחון)
  

  שלה ג. מאיר:ראש הממ
  

  אנו רוצים לשמוע את דעתך משה.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

שמעתי  בחטף  את  המסמך  שהוקרא כאן.  אני רוצה 
לחזור  על  מנת  לראות  אם  אני מבין אותו נכון.  קודם כל זו הענות לפניה שלנו 

ים של האספקטים הצבאי- לפגישה.  תהיה פגישה בדרג צבאי גבוה עם פמליה, על ההיבטים
.  נוסף לכך, בהזדמנות חגיגית זו, ידונו באספקת אוכל וכל מיני -339ו 338החלטה  

דברים  כאלה,  וכן  בהפסקת  אש.   כל זה בהתייחס לכך שאין להם אוכל.  לפי דברי 
".  אני מבין שכולם ONGOING SUPPLYפעמי ולא הבטחה של "- קיסינג'ר  זהו  מענק  חד
  השאלה מה יוצע ועל מה ידונו שם. רוצים לקיים את הפגישה,

  
  הממשלה. - ישנה תפיסה אשר הצעתי פעמים אחדות לראש

  אני  חושב  שצריך גם עכשיו להציע אותה, ואני מוכן לומר זאת בקוים כלליים, ואם 
  אחר כך יאמרו שלא על כך דנים, נשמע מהם על מה דנים.

  
לדעתי  צריך  להציע  דבר  כולל, שאולי "יידלקו" 

  ו, בפרט שזוהי אחת השעות הקשות ביותר שהיו להם.אלי
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  מה  שאנו  צריכים  לעשות הוא קודם כל להחליט על 
,  זאת בהתחשב במחוגי השעון.  שנית, אם אנו הולכים לפגישה 1.00אש  בשעה  - הפסקת

כך למצרים. ומאפשרים  מעבר השיירה, צריך להודיע לוושינגטון, כדי שהיא תודיע על 
  אחר כך נדבר כאן על מה שנציע בפגישה.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
  אש.- אש, נעשה הפסקת- אם צריך לעשות הפסקת

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
, וגם 1.00אש בשעה - (לרמטכ"ל) תיתן הוראה להפסקת

  .3.00בענין השיירה.  הפגישה צריכה להיות בשעה 
  

  מר א. מזרחי:
  
  

  .3.00יעדה בשעה השיירה צריכה להגיע ל
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  ?5.00אולי אפשר לדחות את שני הדברים לשעה 
  

  שר הבטחון מ. דיין:
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  לא כדאי, בגלל החשיכה.  צריך לעשות זאת באור.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  האם יש שם אש עתה?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

  הגעתי עתה באוירון, נדמה לי כי אין שם אש.
  

  . דיין:שר הבטחון מ
  

לדעתי, הדבר האידאלי הרצוי בתנאים הנוכחיים הוא 
שיהיה  משהו  כזה:   שיהיו שני אזורים מפורזים לכל אורך התעלה משני צדיה, נאמר 

ק"מ, והכוחות  -15ל 10ק"מ  מכל  צד,  בהתאם  לתוואי הקרקע, בין   10ברוחב  של  
הזו, והישראלים ממזרח, כאשר לחגורה המפורזת  - המזויינים המצריים ממערב לקו הזה 

יהיו  באזור  כוחות חירום של האו"ם.  שמעתי את הגדרת מועצת הבטחון, שהם צריכים 
  ".  יכול להיות שהם צריכים להיות אלה שיהיו אחראים לחלק המפורז.BUFFERלשמש "

  
מה  זה יתן, ומדוע אני חושב שאנו צריכים להסכים 

כך:  זה יתן קודם כל הפרדה בין הכוחות, בטווח לכך,  ויש  סיכוי שגם הם יסכימו ל
אויר.  אם - ק"מ, וזהו טווח אשר מכסה פחות או יותר את טווח טילי הקרקע 20-30של  

המצרים יחזיקו את הטילים בקילומטר האחרון בין המקום שלהם לבין המקום בו נמצאים 
שלהם לא רק שלא  כוחותינו, כוחותינו יהיו מחוץ לטווח הטילים.  מבחינתנו, הכוחות

יהיו  מזרחית לתעלה, אלא גם לא על שפת התעלה, אם הדבר יישמר.  אם לא יישמר, לא 
  יהיה כל סדור.
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  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
  

  לאן יזוזו הכוחות שלהם?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  תיכף  אומר  מדוע  יש  לכך סיכוי להתקבל.  יהיה 
  הכוחות, אשר יכול לכסות את ענין הטילים.  אנו נימצא למסגרת  זו טווח הפרדה בין 

  מעברי המיתלה והג'ידי וכו'.  כוחותינו ייצאו  - ליד  הקו  שעבורנו  הינו  חיוני 
  מזרחית  לתעלה.   אמנם  בדונמים יש לנו מן העבר המערבי של התעלה יותר מאשר להם 

  יק ליד התעלה,  הרי שאנו במזרח,  כי  יצרנו שם "בטן גדולה", אך אם לומר מי מחז
  מחזיקים  באזור  הזה  (מצביע  על  המפה), והם מחזיקים את הקו הזה (מצביע).  מה 
  שרלוונטי  הוא, מה הם צריכים לפנות ומאין.  הם צריכים לוותר על המצאות הארמיה 
  השלישית  אשר  יושבת  ממזרח,  שאינה  במצב הטוב ביותר.  תמורת זאת יקבלו מאתנו 

  ונצסיה יוצאת מן הכלל, שנחזור מהמקום הזה שהוא הטוב ביותר בעולם.  נניח שיכפו ק
  ויאכילו את הארמיה השלישית וכו', לא נוח להם שצה"ל  -22.10עלינו  חזרה לקו של ה

  ישב  ממערב  לתעלה עם גשר כזה, עד עדביה, עם מאות טנקים ועליונות אוירית.  אני 
  כזו במשך עשרות ומאות שנים.  זה ויתור גדול מצדנו   חושב  שלא  היתה  להם  בעיה

  עבורם.   לו  אני  הייתי במקומם, והייתי מיואש מלכבוש את ישראל, ואני חושב שהם 
  הייתי עושה כך.  אנו צריכים לעשות דבר אשר יענה על  - צריכים  להיות  מיואשים,  

  הייתי מקבל זאת, ברגע זה, כבודם,  וכבודם  זה דבר גדול.  לו אני הייתי במקומם, 
  כאשר  יש  להם ארמיה תקועה במזרח, ועל התקדמות אין מה לדבר, באופן אובייקטיבי, 
  גם  האמריקאים,  גם  הרוסים וגם או"ם, וכל מי שרוצה לעשות דבר אשר יחזיק מעמד, 

  ", זה יכול לכלול SEPARATION OF FORCESצריך להסכים לכך.  זה כולל הפרדת כוחות "
  את  כוחות  או"ם.  בזמן שסאדאת העביר את הכוחות שלו, הוא אמר שנתן הוראה לפתוח 
  את  התעלה.   איני  בטוח שזהו גם האינטרס האמריקאי, אך המצרים וכל אוהבי השלום 
  בעולם,  כולל  האמריקאים,  צריכים לדעת כי זה מאפשר להם לא רק להבטיח את התעלה 

  את הערים ואת האזור החקלאי שאנו נמצאים בו עתה, ואשר  בלי  קושי, אלא גם להחיות
  עלול  להתייבש.  אם ישאר המצב כך, ויהיו שם חיים נורמליים, ברור לי כי מבחינתם 
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  תהיה  לא רק אדמיניסטרציה אזרחית אלא גם משטרה אזרחית באזור.  כלומר יגיעו בכך 
  לנורמליזציה של החיים עד המדבר ממש.

  
ו הפתרון הסופי שהיו רוצים בו.  מה ברור שזה אינ

שהיו  רוצים  אנו  יודעים.   הם  לא יתנו לכך גושפנקא שלהם כפתרון סופי, אך אם 
הנושא  הוא האספקטים הצבאיים של ההחלטה, שביסודה היא החלטה על הפסקת אש, וישנה 

, היא לו היתה הערכות כזו - " בין הכוחות וכד' BUFFERהחלטה  על  כוחות  או"ם  כ"
  היתה עונה על האינטרס שלנו ועל המגמה הכללית.

  
ומילים  אחרונות בקשר אלינו:  לטווח איזה שהוא, 

מאד רוצה שנהיה יותר קרובים הביתה, פחות תקועים בין מצרים לאגם המר, - הייתי מאד
דבר  המהווה  פצע  פתוח  עבורם.  אנו צריכים לדעת איפה אנו רוצים להיות.  היות 

מאמין כי אנו יכולים להערך היום על התעלה ממש, זוהי הערכות שהיא בבחינת ואיני  
"SECOND BEST.עבורנו, לא על התעלה ממש, אלא בין המעברים האלה "  

  
אני  מציע  כי  הרמטכ"ל  יאמר מהי גישתו לדברים 

  אלה, לפני שניגש לדיון.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

  אך אחזור  אני  חושב  שכבר  התבטאתי  בנושא  זה,
  ואומר  שאני  בהחלט  רואה  בהצעה זו בסיס סביר כשלב ראשון.  אני רק איני מספיק 

  ".  כלומר, UNDER STATEMENTאופטימי לגבי הנכונות המצרית לקבל זאת, וזהו אפילו "
  אם  הם  ייסוגו מראשי הגשר הצפוני והדרומי שלהם, ואנו ניסוג ממצרים דרך החת"ם, 

  ק"מ,  10, והגדה מצדנו תהיה מפורזת ומצד שני יכנס כח או"ם לרוחב ק"מ 10בממוצע  
  ק"מ אלא פחות, ואז ייווצר מצב  10ונהיה  אפילו  נדיבים  ונאמר אצלם יהיה זה לא 

  שלאורך  התעלה משני צדיה יהיו כוחות או"ם, ומאחורי כוחות או"ם יהיו כוחות שלנו 
  למצרים זה פחות מאשר הסדר הביניים אשר זוהי הצעה מצויינת.  אך  - וכוחות  שלהם, 
  ,  והם לא קיבלו אותו.  כי הסדר הביניים שהסכמנו לו אז, היה -1971הסכמנו  לו  ב
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  שאנו  מוכנים  להמצא  במרחק  של דרך חת"ם, ולא התנינו זאת בכח או"ם מצד שני של 
  מן הכלל, אך  התעלה,  ובכל זאת לא קיבלו זאת.  הצעה זו מבחינתנו היא הצעה יוצאת

  יש  לי  ספק אם תהיה קבילה על דעת המצרים.  יכול להיות שזו צריכה להיות ההצעה 
  הראשונה  שלנו.   הייתי  מציע לחשוב מה יהיה ה"סקנד בסט", והיה ולא יקבלו זאת. 
  עלינו  לחשוב  גם  על  צעד  אחד  קדימה.  צעד אחד קדימה יכול להיות קשור בפחות 

  הצד שלהם.  אין לי עוד הצעה מגובשת.  אך לא לומר כח חירום לאורך   דרישות  לגבי
  כל  הצד  שלהם,  אלא  בנקודות  תורפה,  ואולי אפילו ויתור על כח או"ם בצד שלהם 
  בתנאים  מסוימים, כאשר יתחייבו לא להחזיק כוחות קרובים ולא להחזיק טילים, ועוד 

  הערכות שיש בה פירוז של הצד השני.דברים שלא יחייבו אותם בכח או"ם, אלא ב
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  אתה יודע שהם אינם מקיימים הבטחות.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

  אני  מודה שזו אינה הצעה שלמה, לא הספקתי לשבת 
  עם  המטה  ולעבד  הצעות.   ההצעה  הזו,  אשר הוצעה על ידי שר הבטחון, היא הצעה 

  השאלה היא מה יהיה אם הם לא יקבלו אותה.  מצויינת.  בכך אין לי ספק.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

המיג'ור  ג'נרל  שלהם יבוא לגמרי לא מוכן לענות 
על הצעה זו.  הוא ישמע אותה בפעם הראשונה, ויכול להיות שיאמר כי יקח אותה איתו 

קבלו הביתה,  כך  שלא  יהיה  זה ריאלי אם נאמר, כי אם לא יקבלו הצעה זו, אולי י
  ומתן כזה.- הצעה אחרת.  לעת עתה אין לנו שותף למשא
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אני רוצה שהחברים יאמרו אם הם מתנגדים להצעה זו 
או  לא.   אם  אינם מתנגדים, המיג'ור ג'נרל שלהם יקח את ההצעה הביתה, ונשמע מה 
יענו.   אני  מקוה  שזו  לא  תהיה הפגישה הראשונה והאחרונה.  אולי זה פותח דרך 

שה של אנשי צבא, ואם יקח הצעה כזו הביתה, אולי גם איש מדיני ולא צבאי צריך לפגי
  להתייחס לכך.  הדיון צריך להיות סביב השאלה אם לא להציע שום דבר או להציע זאת.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
  אני מציע לא להיכנס עם הנציג המצרי לדיון על קו 

ם יכולים לומר, בואו נראה איפה הייתם ,  דבר  שהם  יכולים  לרצות בו.  ה-22.10ה
.  נאמר להם, יש לנו הצעה, אם אינכם מוכנים לדון בה, -22.10ואיפה  לא  הייתם  ב

  .-22.10אינכם מוכנים.  אך לא נדון במשהו אשר קשור בנסיגה לקוי ה
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

דומני  שכל הבירור הזה מוקדם.  כל הדיון היה על 
הגרועה  ובמהדורה המתוקנת.  בוודאי שיש כל מיני מחשבות.  אם   השיירה,  במהדורה

  יהיה נחוץ, נקרא לישיבת ממשלה נוספת עוד היום או הלילה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

כאן ישנה טעות הפגישה הזו נתקיימה או תתקיים על 
ל פי  היוזמה שלנו, אמנם על פי סדר היום שקבענו, אך אני לא רואה כל סיבה לא לנצ

את  הפגישה  הזו כדי להביא איזה דבר שבאופן אובייקטיבי אין בו כל השפלה עבורם. 
אני  לא מאמינה שזה יגיע למשא ומתן מעשי, אך לומר שהדבר האידאלי הוא לעמוד כך, 

אפשר שלא תהיינה יריות במצב כזה, - כאשר  פה יש להם חתיכה ושם יש לנו חתיכה, ואי
את זאת וודאי שאי אפשר לומר.  אם מישהו  - בתוך זה,  כאשר  עומדים  מבולבלים  זה

  חושב שההצעה הזו אינה טובה בשבילנו, ולא צריך להשמיע אותה, זהו דבר אחר.
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  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
  

אפשר - כלומר,  כוחות  או"ם  הם  בפקוח  או"ם ואי
  להוציאם בלי החלטת מועצת הבטחון?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

לו הגענו לדיון בהצעה זו, היינו מתייחסים    כן.
לכך.   שמעתי  גם  מדיין וגם מהרמטכ"ל כי קשה לנו לעמוד בכך, עם סכנה של התקפה 

  מכמה צדדים.  אני כשלעצמי חושבת שהיה טוב מאד לו הציעו זאת.
  

  השר י. גלילי:
  

אפשר להכנס אליו - אני  חושב  שהדיון  מוקדם, ואי
וכן.  לגבי ההצעה שהעלה דיין היום, היא היתה לפנינו, אם איני בלי  מצב  מקיף ומ

טועה בישיבה של שלשום, ולא היה דיון ולא היה מקום לקבל החלטות מדוייקות על כך, 
כיוון  שלא היה ברור אם יש פרטנר לכך.  מה שאני רוצה להזכיר, אם כי אני משוכנע 

ושל החלטה  338הצבאיים של החלטה שגם  אזכור זה הוא מיותר, שכאשר מדובר בהיבטים 
  , אפשר לכלול בכך את נושא השבויים.339

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  מוכרחים לכלול את נושא השבויים.

  
  השר י. גלילי:

  
זה כלול באספקט הצבאי ולא רק בצד האנושי.  מאחר 

ות שאנו  מעונינים  בקיום  הפסקת  האש  הלכה  למעשה  ואין  לנו כוונות של התקדמ
חם", קשר - טריטוריאלית  בשטח  ההוא,  אני מעלה מחשבה:  האם כדאי להציע מעין "קו
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הבנות, למניעת התלקחויות שהצדדים אינם - טלפוני  אשר  מאפשר  הידברות  למניעת אי
הבנה.  אני חושב שצריך במסגרת ההיבטים הצבאיים, להעלות גם - רוצים  בהן, מתוך אי

מנדב  ובמפרץ,  כלומר צריך להגדיר את הפגיעה במיכלית - אל- את  נושא  השייט  בבאב
האש, וקיומו התקין של השייט כאחד הביטויים המובהקים של קיום הפסקת - כהפרת הפסקת

האש.   אני רק מציין זאת, כי לא היה כל דיון על הנושא, וגם שר הבטחון והרמטכ"ל 
" STAND- לבחון את ישום ה אינם  מוכנים  לדון  בכך  עתה,  אך  אמרנו בשעתו כי יש

"STILL כלומר  מה  יהיה  המצב  בשטח  מבחינת  תנועת הכוחות במרחק סביר מקווי  ,  
  האש, באופן שלא תהיה צליחה של מערכים חדשים לקראת מתקפה.- הפסקת

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
(תמצית  הדברים  שנאמרו  ולא  נרשמו מפאת קדושת 

  השבת, כפי שמסרם השר).
  
המצרים  ידחו  הצעתו של שר הבטחון מכל וכל,   אם

והרי  יש  חשש סביר שכך יהיה, הייתי מציע לעיון הצעה אחרת, והיא חילופי שטחים, 
ש"הארמיה השלישית" המצרית תפונה מהעבר המזרחי של התעלה למצרים, ואילו כוחותינו 

ה על ידי המצרים יפנו  את  מאחזם בעבר המערבי של התעלה ויתפסו מקומם בשטח שיתפנ
מהצד  המזרחי של התעלה.  זה יחזיר את המצב בתעלה בחלקו הרב, אם לא בכולו, למצב 

  שהיה קיים לפני מלחמת יום הכיפורים.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

החלפת  השטח  המערבי  שבידינו  בשטח  המזרחי של 
להיות מצב של הארמיה  השלישית באה בחשבון רק בתנאי שהארמיה השלישית תצא, ויכול 

חילופין  בין  הארמיה השלישית ובינינו, בלי כח חירום, ואז הם יחזרו לצד המערבי 
של  התעלה  ואנו  לצד  המזרחי של התעלה, ואז במקומה של הארמיה השניה ייכנס כוח 

  חירום.  אך אי אפשר בשום פנים ואופן שהארמיה השניה תשאר אצלנו.
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

זאת,  משום  שאז לא נימצא בשום מקום   אני  שולל
מערבית  לתעלה,  ואילו  הם  יימצאו  בהרבה מקומות ממזרח לתעלה.  הבעיה אינה רק 
כמותית  אלא  גם  איכותית.   המקום  שאנו  נמצאים  בו  מערבית לתעלה, אינו חור 

קום הטוב בדיונות,  ואיננו  נמצאים  במצב בו אין לנו מה לאכול שם.  חילופין מהמ
ביותר  שלנו  אל  המקום הגרוע ביותר שלהם, פירושו עבורם לצאת ממקום שאין לו שם 
משמעות  עבורם,  כאשר אנו מוותרים על הדבר הטוב ביותר שהשגנו.  לישיבתנו ממערב 
לתעלה יש ערך של איום עליהם ושל ניתוקם, אז לשם מה לנו להסכים לכך?  פשוט יותר 

". SECOND BESTמצב  הנוכחי שלנו.  המצב הנוכחי הוא עבורנו "טוב  לנו  להישאר  ב
, זה יותר טוב מהקוים -22.10הוא  אינו  הגרוע  ביותר.   אפילו אם נחזור לקווי ה

שורהפטיג  הציע.  ישיבה ממערב לתעלה עם ראש גשר כזה, על רמה כזו, זה הרבה יותר 
  טוב מאשר לעבור מזרחה במקום הארמיה השלישית.

  
  החוץ א. אבן:שר 
  

אני  בעד הצגת התכנית הזו ללא כל קשר עם הסיכוי 
לקבלתה  על  ידי  הצד  השני.   אם הממשלה המצרית אפילו חצי נורמלית, היא צריכה 
להסכים  לכך.  אותו מיג'ור ג'נרל לא יוכל לומר כן, אך גם לא יוכל לומר לא, ואז 

רג המעצמות, ותהיה בכך הפרת המצב תועבר  ההצעה  אל  הדרג  הממשלתי  שלהם  או לד
  הנוכחי.

  
  כל פעם שאני מסתכל במפה הנוכחית, אני מגלה שאנו 
  נמצאים  במערב, במקום שאף פעם לא רצינו להיות בו, והם במזרח, במקום שאף פעם לא 
  רצינו שיהיו בו.  זוהי עמידה אקרובטית של התרחקות מנקודת הכובד.  איני יודע אם 

  ".  המצב הנוכחי זועק לארעיות, קשה OVER EXTENTION"- יש  הגדרה  לבשפה  הצבאית  
  להניח  שנתקיים  בו במשך שש שנים.  זהו קוץ בבשרה של יבשת אפריקה, וכל עוד נשב 
  שם,  אין כל סיכוי להדברות עם אפריקה.  כאשר שמעתי שאנו נמצאים באפריקה, ידעתי 

  שלהם, שלא נימצא באפריקה.  אך זוהי רק שמלגוס  אנו יוצאים.  אגב, זה היה התנאי 
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  הערה: 
  ית.
  

יש  משהו  לא  טבעי  בקצור הקוים, ברכוז העוצמה 
ובמכשול  המים  שאנו  נמצאים באחוריו.  אני חושב שיש להציע זאת, אפילו אם הדבר 

  יעזור רק כדי לגלגל שיחה משמעותית בין שני הצדדים.
  

הצענו  שלשום נקודה   שניה   היא   ההצעה  אשר  
  לאמריקאים, כתכנית לחסול העמות הגדול והנורא אשר הביא לתזוזה של הטילים.

  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
הצענו  לאמריקאים  כי נתחלק בצדדים, בלי להזכיר 

  את האו"ם.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

באשר  לאו"ם,  זוהי תוספת, כי גם אז דובר על פס 
לא הם.  האמריקאים לא ענו בשלילה, אך העריכו כי המצרים לא שבו  לא  אנו  נהיה ו

יקבלו זאת.  כפי שאמר דדו, זה קרוב להסכם הביניים שאנו הצענו והם דחו, אך הפעם 
המצב  שונה.  אנו מציגים זאת עכשיו כאשר אנו קוץ בבשרם.  איני חושב שבלי חציית 

פעם - לא חושב שבלי זה נגיע אי,  ואני  -22.10אש  ב- התעלה  היינו  משיגים  הפסקת
להדברות.   אני  מסכים  שכאשר  מדובר במכתב של חאפז האומר כי נושאי השיחה יהיו 

, זה כולל את כל הבעיות של הפסקת אש, המורכבות אצלנו מהמנעות -339ו 338הסעיפים 
מאש,  מעצוב הקוים, ממנגנון הפקוח, מחלופי השבויים וקידום ההסכמים.  כך הכרזנו 
כל  הזמן.   הם טענו כי הארמיה השלישית היא המחסום מפני בטול ההסכם וכל הדברים 
האחרים.  על כן ההסדר הזה יכול לפתוח פתח.  אני חושב שנציע זאת, והיתרון הטקטי 

  במישור המעצמתי והצבורי יכול להיות גדול.
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אני  רוצה  לשאול  שאלה:   מה  גורל הפגישה הזו 
האם  משהו  משתמע  ממכתבו  של  איסמעיל,  או מובן מאליו שזה  מבחינה  פרסומית; 

  יתפרסם?  לדעתי יש יתרון גדול בפרסום.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

לא  נפרסם את הפגישה, ואם תתקיים, הצדדים יגיעו 
  להסכם אם לפרסם אותה או לא.

  
  שר התיירות מ. קול:

  
ר אני  מציע  בשלב זה להציע רק את הדברים שאמר ש

הבטחון  בלי הצעות אלטרנטיביות.  האלטרנטיבות של הרמטכ"ל אינן נראות לי, כי אם 
  יהיו כמה משקיפים על התעלה, זה יביא לכך שעוד פעם יזיזו את הטילים.

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
אלה לא היו הצעות שלי.  אמרתי שאלה דעות, אך לא 

  הצעות.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

קבל  את  ההצעה של דיין, או אני  חושב  שצריך  ל
שנמשיך לשבת היכן שאנו יושבים, כאשר אנו מהווים עצם בגרונם.  הם לא יוכלו לשאת 
  זאת  זמן  רב, וזה יכול להביא לכך שההחלטה על שיחות תהיה ממשית.  אם נקבל הצעה
נוחה  להם  יותר  מדי, לא תהיינה שיחות מדיניות.  בודאי תבואנה גם הצעות אחרות 

נוגע  לבעית האוכל.  אם תהיינה, נדון בהן.  אך היום מכל הבחינות טוב שנעלה רק ב
  את ההצעה הזו.
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  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

אני  תומך  בהגשת  ההצעה  כפי  שניסח  אותה  שר 
הבטחון,  ואני  חושב  שזה  יהיה מהלך חיובי גם מבחינת הסיכוי שהפגישה הזו תהיה 

פעמי.   יהיה לנו זמן, לאחר שנקבל את התגובה - ולא  חזיון  חדהתחלה  של  שיחות  
המצרית,  לדון  על  אפשרויות  אחרות.  אני לא אופטימי ביותר לגבי הסיכוי לקבלת 
ההצעה  הזו  על  ידי המצרים, אך יכול להיות שאיננו מעריכים די את המצוקה שלהם. 

  יש מצוקה שלנו, אך ישנה גם מצוקה שלהם.
  

  שלה ג. מאיר:ראש הממ
  

  תודה לאל.
  

  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

לכן  אני  מציע  שנלך למהלך זה, נראה את התגובה 
  שלהם, וכאשר נעבור את הגשר הזה, נדון בשלבים הבאים.

  
  השר י. גלילי:

  
  תצלח עלינו דרכנו.

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
חיובי שחל לעומת אם מותר להדגיש, למרות השינוי ה

  מצבנו עם זריחת החמה הבוקר, גם זה אינו סוף פסוק ועוד צפויים לנו ימים קשים.
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  השר י. גלילי:
  

  יש יסוד לאמונה המפעמת בלבך.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

נצטרך  לכלכל  כל  צעד בפני עצמו וכחלק מהמערכה 
ספק שהמצרים נענו להצעתנו בדבר קיום פגישה של  המדינית הגדולה הצפויה לנו.  אין

קצינים  בדרג  גבוה,  כתוצאה  ממצבה  החמור של הארמיה השלישית, חמור יותר מאשר 
המועצות כמעצמה גדולה, כשם שגם לארצות - שיערו רבים, וגם בגלל המגבלות שיש לברית

גבלות קשות יותר. הברית  יש  מגבלות כמעצמה גדולה.  יכול להיות שלרוסים יש אף מ
אין  לי  ספק  שהמצרים העריכו שאין סיכוי שנתיר הכנסת מזון ומים, והיות והשאלה 
אצלם  היא של ימים ספורים, ויש אומרים של שעות, החליטו לקבל את ההצעה לקיים את 
הפגישה  הזו, ולו רק כדי להכניס תקוה בלב האנשים ולקיים אותם פיזית, עד הלחצים 

המועצות ומצד ארצות הברית עלינו.  אך החלטנו החלטה נכונה מאד. - בריתהבאים  מצד 
לו  הגענו איתם לחלופי טריטוריות בנוסח הדברים אשר השמיעו שר הבטחון והרמטכ"ל, 
זה  היה  הישג  מדיני  עצום  לישראל, כתוצאה מההישג הצבאי של צה"ל.  אני סקפטי 

יצג אותנו בשיחות, ימצא את הדרך להמשך אמנם, אך בהחלט צריך לנסות, ובלבד שמי שי
פעמי, לכן יש לנו - השיחות.   כפי  שאמר  שר החוץ האמריקאי, השיירה היא מחווה חד

עדיין  עמדת מקוח להמשך השיחות.  שנית, אני מציע למי שייצג אותנו, מלכתחילה לא 
שית לאחר לקבל  את  הגירסה  המצרית, כאילו ניתקנו את פורט סואץ ואת הארמיה השלי

שעת  הפסקת האש.  אנו צריכים להכחיש זאת, ושהם יוכיחו את ההיפך.  אם יוכיחו את 
ההיפך, נאמר שהתרחבנו פה ושם, משום שהתקיפו אותנו, אך נתקנו את הארמיה השלישית 

האש  נכנסה  לתוקפה.   אני  מציע  שנינתק מהמפות אשר פורסמו - עוד  לפני  שהפסקת
  ייבות אותנו.בעתונים.  אין הן מח

  
הדבר  השלישי שאני רוצה להתייחס אליו, הוא הדבר 
אשר  הדגיש  גלילי:  לחמנו פעמיים על פתיחת מיצרי אילת, ואנו גומרים את המלחמה 

סוף על כל המשמעות שלה, לכן אני מציע, עדיין לא כאולטימטום - הזו  עם  חסימת  ים
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  לממשלתו, שהישראלים רואים בחסימת  להמשך  השיחות,  אך הכרחי שהמצרי ידווח על כך
אש, ואין לדעת מה הישראלים זוממים לעשות, - מנדב  אקט חמור של הפרת הפסקת- אל- באב

  אם אמנם לא תימצא דרך לפתוח את המיצרים הללו.
  

 70-80ואני  מעלה  עוד  בעיה  אחת:  בכל זאת יש 
ם ישלחו אנשים משלהם. רוסים במצרים, וניכסון אמר כי או שייצאו, או שגם האמריקאי

  היה  חשוב  מאד  שלאחר הפגישה עם המצרים, נפנה לארצות הברית למען תחדש לחצה על 
המועצות להוציאם, ואם יתברר שאי אפשר להוציאם, שהאמריקאים ישלחו גם אנשים - ברית

  משלהם.
  

  הערה: 
  ונה:  אני מציע התיעצות עם האמריקאים, 

  תחלת  השיחות המדיניות, ולו גם בדרג המעצמות, אם אם  לא  הגיעה  השעה  לקבוע  ה
  האמריקאים  לא  יתנגדו  לכך,  כי  אני  רואה  ביוזמה  ישראלית כזו יתרון בזירה 

  המדינית, ואין מה להפסיד מכך.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

אני  בעד  זה  שנתענין באפשרות של פתיחת השיחות 
בהצעת  השר אלון, איני מציע כי הדבר יהיה המדיניות,  אך  בנוגע  לסעיף  השני  ש

באפוטרופסות רוסית.  לפני שנשיב על האפשרות לנהל את השיחות, סיכמנו כי יהיה על 
  כך דיון בממשלה.

  
  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
  אחרי שנשמע חוות דעת ראש הממשלה.
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  שר המשטרה ש. הלל:
  

אנו רוצים לקיים את אני  מציע שנאמר לאמריקאים ש
שבהחלטת מועצת הבטחון, אך לגבי אופן נהול השיחות, אין צורך  3השיחות  לפי סעיף 

  לדבר עם האמריקאים אלא יש לערוך שיחה בממשלה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

שום  דבר  לא  יקרה  מעכשיו עד יום א'.  סיימנו 
  ואני מקוה כי לא נצטרך להפגש פעם נוספת היום.

  
  ל_י_ט_י_ם :מ_ח_

  
  

א.  לרשום הודעת ראש הממשלה כי ניתנה תשובה חיובית לפניית הצלב האדום בדבר מתן 
  , בשלוש שיירות.-3פצועים של הארמיה ה 2000אפשרות להעביר 

  
הברית בקשר לפגישה היום בינינו - ב.  להיענות  לתביעתה  הדחופה  של  ממשלת ארצות

צבאית - אל, ולהסכים למעבר שיירה של אספקה לאלבין  המצרים  בדרג של מייג'ור ג'נר
  היום לעיר סואץ וליחידות הארמיה השלישית.

  
  ג.  להורות לכוחותינו להקפיד על הפסקת האש.

  
  ד.  להסמיך את נציג ישראל בפגישת הנציגים הצבאיים שתיערך היום, להציע הסדר אשר 

  בי של התעלה.פיו ייסוגו כוחות ישראל לצד המזרחי והמצרים לצד המער- על
  

ייקבעו פסים מפורזים  - ק"מ מכל צד  -10במרחק של כ - לאורך  התעלה  ומשני  צדדיה 
הק"מ),  אותם יבטיח כוח החירום של האו"ם או כל סידור פיקוח אחר המוסכם על   20(

  שני הצדדים.
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ה.  בין  מרכיבי הביצוע על הסכם הפסקת האש נעמוד על שחרור שבויים לאלתר:  קיום 
 STAND STILL- מנדב;  לברר נושא ה- אל- שייט  תקין  ללא  הפרעה  במפרץ  סואץ  ובאב

  והאפשרות של קביעת קשר ישיר בין המפקדים למניעת תקלות ובעיות.
  

ו.  נציג  ישראל  אינו  מוסמך  להיכנס לדיון על הגשת החלטת מועצת הבטחון בסעיף 
  .22.10.73הנסיגה לעמדות של 

  
  הישיבה ננעלה.


