
  
  
  

  סודי ביותר                                       סטנוגרמה
  
  
  

 - יום א', ב' בחשון תשל"ד  - פרוטוקול מישיבה כה/של"ד של הממשלה 
  אביב)- בלשכת ראש הממשלה, בתל -  10.30(בשעה  28.10.73

  
  

  יו"ר, א. אבן, י. אלון, ח. גבתי, י. גלילי,  - ג. מאיר      נכחו השרים:
  ש. הלל, ז. ורהפטיג, מ. חזני, פ. ספיר, (עד אמצע מ. דיין, 

  ), ש. פרס, מ. קול, 73), נ. פלד (מאמצע סעיף 73סעיף 
  טוב, י.ש. שפירא, ז. שרף.- ו. שם

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

  
  

  )73יף ראש המטה הכללי של צה"ל (עד אמצע סע - אלוף ד. אלעזר - רב
  מזכיר  הממשלה - מ. ארנון         
  )73לשכת שר החוץ (בסעיף  - א. בנצור         
  )73לשכת שר הבטחון (מאמצע סעיף  - סא"ל א. בראון    
  הממשלה- המנהל הכללי, משרד ראש - מ. גזית          

  )73צה"ל (בסעיף  - אלוף (מיל.) א. יריב 
  משלה המ- מזכיר צבאי לראש - תא"ל י. ליאור    
  לשכת ראש הממשלה  - א. מזרחי         
  ) 73המנהל הכללי, משרד החוץ (בסעיף  - א. קדרון         
  ) 73לשכת שר הבטחון (עד אמצע סעיף  - תא"ל י. רביב     
  )73לשכת הרמטכ"ל (עד אמצע סעיף  - סא"ל א. שלו      

  
  

  המגעים  - המצריים  הפגישה עם הנציגים - .  תנאי הפסקת האש 73       היום:- סדר
  האדום" - עם "הצלב

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

  
  תמר כפתורי   רשמה:
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המגעים עם "הצלב האדום"  - הפגישה עם הנציגים המצריים  - תנאי הפסקת האש .  73

  הממשלה בשבתה כועדת שרים לעניני בטחון
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אתמול  החלטנו  על  פגישה  עם אנשי הצבא המצרי. 
הידברות, אך - הצהריים מתוך תקלה טכנית של אי- שה  לא  יצאה  לפועל אתמול אחרהפגי

  היא בוצעה בחצות בערך.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  .-1.00ב
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

היא  נקבעה לחצות, אחר כך בא עכוב מצידם.  בראש 
  ו פרטים על הפגישה.המשלחת שלנו עמד אלוף יריב, ואולי נשמע ממנ

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
לפני  שארל'ה  יתחיל,  אני רוצה למסור בקצרה על 

האדום, ואמר כי - האדום.  ביום ו' בא אלינו נציג הצלב- הפגישה  שלי  עם נציג הצלב
הוא  רוצה  מאתנו  שני  דברים:  א. שנסכים להעברת תרופות לשטח הארמיה השלישית; 

פצועים חלקם קשה וחלקם פחות קשה.  אמרנו לו בסדר, וסוכם  -2000ב.  להוציא משם כ
כל אחת, החל מהיום.  בו בזמן אמרנו כי אנו  700כי  הם  ייצאו  בשלוש קבוצות של 

רוצים  תשובה  ביחס  למצב  השבויים  שלנו.   בקשנו:   א. שיותר לבקר ולראות את 
יתם;  ב.  רשימת  השבויים;  ג. התנאים  שלהם,  כיצד  הם  מוחזקים  ומה  קורה  א

הפצועים  שביניהם  יפונו  ללא תנאי לשחרור השאר.  הוא שאל אותי, האם אלה תנאים 
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חופף, ואם הוא  - לפנוי  המצרים  הפצועים.  אמרתי לו שזה אינו תנאי, אלא "לינק" 
פי הולך  לשם,  בקשתי  ממנו  כי  ימסור לי תשובה מה קורה איתם.  הבוקר בא אלי ל

הזמנתי  ואמר שאין לו לדאבונו הרב תשובה חיובית, לא מסוריה ולא ממצרים.  אנשיו 
הולכים  אל  השלטונות  ואומרים  להם  שאינם מוכנים.  הוא אינו מקבל פרטים לגבי 
ההתנהגות  אל  השבויים,  ולא  רק שמיום א' לא התקדם דבר, אלא מתחילת המלחמה לא 

צרים  הכל  אטום.   אמרתי לו, אם זהו המצב, אז כל מה התקדם  דבר.   בסוריה  ובמ
נעשה.  ומה שלא  - שעשינו  עד עכשיו לגבי פנוי המצרים הפצועים מוקפא.  מה שנעשה 

נעשה,  לא ייעשה עד שנקבל תשובות חיוביות.  למעשה לא פונה אף פצוע מצרי עד כה. 
ה להגיע המנה השניה דרך הוכנסה  לשם  מנה  אחת של משלוח פלזמה, והיום היתה אמור

"טרקים" פורקים ציוד רפואי ומכניסים אותו פנימה.  12הצד  שלנו.   בצד  המערבי  
כלומר  התרופות  הן  שלהם,  ואנו מאפשרים להעביר אותן במכוניות שלנו, דרך השטח 
שלנו.   מה שאינם עושים דרכנו, לא מענין אותנו.  דרכנו הם מקבלים פלזמה של דם. 

פצועים  300החולים שלנו.  היתה תכנית לפנות - נוסף לטפול בפצועים שלהם בבתיזאת ב
השומר ומבתי חולים אחרים.  כמו כן היתה תכנית - חולים,  ולהחזירם מתל- שלהם  מבתי

מקרים קשים.  אילו הפעולה היתה  75פצועים מהארמיה השלישית, ביניהם  2000לפנות  
לילית, זה היה מתחיל, אך אם התשובה היא כזו, מתחילה  לפני  שקבלנו את התשובה הש

אמרתי לו שהכל מוקפא.  
המפקדה .................................................................. 

בקהיר דואגת  לארמיה  ככח  צבאי, ולא מענינים אותם הפצועים שאינם כח צבאי. 
............................................................................

............................................................................
אמרתי שנפרסם  מה  שאנו    ..................................................

 עושים,  אך גם את התשובה שהוא נתן לנו בשמם, אנו חייבים זאת לאנשים  שלנו.  
נאמר  כי מתחילת המלחמה אי אפשר להגיע אל השבויים שלנו, וישנם ספורים  נוראים  
על  היחס אליהם.  לכן אנו מעכבים את מתן אפשרות הפנוי לפצועים שלהם, פרט 

  לתרופות שנתנו להעביר.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  נשמע את ארל'ה ונדון בכך.
  

  אלוף (מיל.) א. יריב:
  
  

חצות  לאחר  עכוב  שהם היו - אחר  -1.00נפגשנו  ב
סואץ, - בכביש קהיר -101אשמים  בו.   הם  עצמם  קבעו את מקום הפגישה, בקילומטר ה

חצות, ובראשם עמד גנראל - אחר -1.00ואחר  כך  ישבו  וחיכו  במקום אחר.  הם באו ב
ד החוץ, האח- ג'מסי, ראש אג"ם שלהם.  במשלחת היו קולונל אחד ושני נציגים של משרד

חצי  גרמני וחצי מצרי.  נכנסו לאוהל שהחבר'ה הכינו בשטח, והתחלתי את השיחה בכך 
שציינתי  את  הנקודות  הבאות:  אנו אחרי מלחמה קשה, בה לחמו באומץ שני הצדדים, 

האש ורוצים להסדיר ענין זה.  אמרתי כי יש לנו - שאנו עוסקים עתה בהפסקת - והעיקר 
הבטחון, שבאמצעות המשא ומתן אנו רוצים להגיע - מועצת של החלטת 3ענין  רב  בסעיף 

לשלום  ומערכת יחסים תקינה איתם.  אחר כך אמרתי שלשם כך צריך קודם כל לקיים את 
הפסקת  האש  ולעשות  סדורים  למען  שמירתה,  וזה  כולל  מספר דברים:  א. קריאה 

שחרור השבויים וחלופי  שמקיימים  את  הפסקת  האש  על  כל  מה  שמשתמע  מכך;  ב.
סטיל"; - מנדב ובמפרץ סואץ; ד. ה"סטנד- אל- השבויים;  ג.  חופש  השייט  במיצרי באב

ה.  סדרי  קשר  בין  המפקדים, כדי למנוע תקרים וצרות מיותרות.  אמרתי שאם תהיה 
הפסקת אש, זהו פתח אך לא מספיק כדי להתקדם לנורמליזציה, וכדי להתקדם במשא ומתן 

נצל את החלטת מועצת הבטחון ואת האמצעים שהיא מעמידה לרשותנו.  העליתי את צריך ל
ענין  הפסקת  האש,  כח  החירום והמשקיפים, כדי להגיע להשארת הכוחות ועל ידי כך 
למנוע  סכנת  התלקחות.   העליתי גם את נושא חפוש הדרכים כדי לאפשר חיים תקינים 

:  זהו אזור פורה, צריך למצוא עבודה לאנשים באזור  בו  אנו  נמצאים כעת.  אמרתי
הנמצאים  בו,  צריך  להביא  לנורמליזציה של החיים שם, ולצורך זה אנו מציעים את 

שהם יעברו לגדה המערבית, ואנו למזרחית, עם אזור חייץ באמצע,  - ענין  החלופים,  
הבנה.  הוספתי מאוייש  על  ידי כח החירום, משקיפים או סדור אחר שנגיע אליו תוך 

כי  בלי  קשר  עם  זה,  יש  ענין  של רשימת השבויים, וענין זה אינו יכול לעמוד 
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בהתנייה לדבר אחר.  נתנו להם רשימת השבויים שבידינו, אך לא קבלנו מהם את רשימת 
השבויים  אשר  בידיהם,  ורשימה  זו צריכה להנתן לנו, בלי קשר עם מה שיהיה הלאה 

אמרתי כי אני יוצא מתוך הנחה שעד הפעם הבאה שנפגש, תהיה בידינו   במגעים  שלנו.
רשימה.  אמרתי:  האם אני יכול להניח שזה בסדר, והם אמרו כי הם חושבים שזה יהיה 

  בסדר.
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  לגבי השבויים?

  
  אלוף (מיל.) א. יריב:

  
  

ו דרך רשימה.   אמרתי,  כמובן  שהפניה שבאה אלינ
, מתקבלת על ידנו ונשמור על 1.00האמריקאים,  אשר מדברת על קבלת הפסקת האש בשעה 

כך.   הסכמנו  לפגישה,  ואני  מצטער  על  האחור,  אך  הם לא פעלו לפי הפניה של 
.  אמרתי דבר נוסף, שהסכמנו -101איסמעיל,  אשר  ביקש שהפגישה תתקיים בקילומטר ה

  לשיירה.
  

התרכז  בדבריו בשתי נקודות.  הוא  הגנרל  המצרי 
האש - הבטחון והדגיש את ענין קוי הפסקת- ציטט כמובן או איזכר את שתי החלטות מועצת

.  הוא  אמר  כי  השיירה צריכה להיות כל יום.  על כך עניתי לו שבמה -22.10של  ה
אנו  שנוגע  לקוי  הפסקת  האש,  אין  לי סמכות לדבר על כך, ובמה שנוגע לשיירות,

מדברים רק על השיירה הזו, ואין לי סמכות לדבר על דבר אחר.  אם זוהי בקשה שלהם, 
האש, כי היא - אעלה  זאת  לפני  הרשויות הממונות עלי, ולרקורד אמרתי בענין הפסקת

  לפנות ערב.  כוחותיהם הפרו את  6.00שעה    -22.10צריכה  היתה  להכנס  לתוקפה  ב
אבידות,  היינו  צריכים להשיב באש, וכתוצאה מכך נגרמו   האש  ונגרמו  לנו- הפסקת

  ".THIS IS A TOUGHשינויים בשטח.  אמרתי לו:  "
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בענין  השיירה  אמרתי  לו כי מדובר בשיירה אחת. 
הם  אמרו:  אתה אומר שאין לך סמכות לדון בשתי הבעיות האלה, בעוד שלנו יש סמכות 

  ם הדברים האלה יסתדרו.מנדב ועל השבויים, א- אל- לדבר על באב
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  האם היה פרוטוקול?
  

  אלוף (מיל.) א. יריב:
  
  

יש  טייפ  עם  הקלטה, ועכשיו מדפיסים את השיחה. 
אמרתי,  אולי  הגנראל  ג'מסי חשוב ממני, לי אין סמכות לכל.  בסוף עוד פעם חזרו 

  , והוא אמר שכח החירום תפקידו לוודא נסיגה לקווים של הבטחון- לענין  החלטת מועצת
האש.  אחר כך נכנסנו לדיון - .  אמרתי  לו  שתפקידו לוודא קיומה של הפסקת-22.10ה

  בענין השיירה.
  

פרטים. - בענין  השיירה  מובן שנכנסתי איתם לפרטי
תקדימים  פעמית, אסור שייווצרו- פעמית, אך גם אם היא חד- הדגשתי כי השיירה היא חד

שיקשו  עלינו, ופה נקבעו כמה דברים:  א. הם יכולים להכנס עם השיירה רק עם נהגי 
ליד הכביש, אך לא  -1.30האו"ם.   הם  באו  עם נהגים מצריים.  השיירה היתה כבר ב

יכלה  להכנס  עד  הבוקר,  כי  האו"ם  חיפש  את  הנהגים  שלו.  אמרנו שנבדוק את 
גים האלה.  נציג האו"ם היה גם הוא בפגישה, אך לא שיחק כמעט הדוקומנטציה  של הנה

כל  תפקיד פרט לסוף.  אמרתי כי נבדוק את זהותם של הנהגים, נבדוק את המטענים על 
בלווי שלנו עם נהגים של האו"ם.  10-15המכוניות  וניקח  את המכוניות בקבוצות של 

.  הם רוצים להוביל זאת בכביש הוא  התחייב  שמדובר רק באספקת מזון, מים ותרופות
אשר  יביא  הדברים אל הגדה המערבית בשטח בו אנו מחזיקים.  הם ציינו שני מקומות 
דרכם  הם  רוצים  להעביר  את  האספקה אל הארמיה השלישית, אך אמרו כי יסתפקו גם 
 במקום  אחד,  שם  יפרקו את הציוד, והאנשים מן הצד השני יבואו לקחתו.  בדקתי את
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המקומות עם האנשים שלנו, ונבחר מקום אחד.  קבענו גם את הציר בשטח.  אנו יכולים 
נהגי או"ם ובחורים שלנו.  איפשרנו שיבוא משקיף או"ם ובחור   - לקבוע  מי  נוסע  

מצרים בלי נשק, אשר יעבירו במעברה או  10שלנו,  ומשקיף  או"ם  מהצד  שלהם  עם  
מכוניות ובחורים שלנו  2-3רק  כלי  אחד.  הם יפרקו  זמנית  יעבור - בדוברה.   בו

יבדקו  שוב את המטען, כי כאשר הוא נמצא בתוך המשאיות קשה לבדוק אותו.  הם יהיו 
בלתי  חמושים  והבחורים  שלנו לא יהיו חמושים, אלא מאובטחים על ידי אחרים.  הם 

נוספת.  בו זמנית יוכל יעמיסו  את מה שיפרקו על כלי תובלה ויחזרו ויפרקו משאית 
פרטים, כדי שלא ייווצר תקדים - לפעול רק כלי אחד.  זה התקבל על דעתם ונקבע בפרטי

  אשר יפגע בנו.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  כאשר אתה מדבר "עליהם", למי אתה מתכוון?
  

  אלוף (מיל.) א. יריב:
  
  

מצרים  בלי  נשק.  זאת לגבי השיירה.  אני   -10ל
  זמן לא רב התחילה הקבוצה הראשונה לנוע בהתאם לסדור הזה. מבין שרק לפני

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
  רכב.- כלי 10-12נכון, 

  
  אלוף (מיל.) א. יריב:
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הוא  שאל,  מתי תהיה לי תשובה לגבי שתי הנקודות 
".  אמרתי לו DAILY  SUPPLY"  - שהם  מעונינים  בהן:   הקוים  והאספקה  היומית  

אני  צריך  לדווח לממונים עלי, ובפגישה הבאה אגיד לו מה הענין,  שבענינים  אלה 
 -22.10ואני מצפה לתשובה בנקודות שהעלינו.  אמרתי לו כי ענין הנסיגה לקוים של ה

הוא  קשה.   הוא  אמר  כי ידווח לממשלתו על הנקודות שהעליתי.  לחצתי לקיומה של 
על התשובה שלהם.  בנושא הפסקת האש, פגישה  מהירה, אך הוא אמר שיחזור ויודיע לי 

הועלה  ענין סדרי הקשר בין המפקדים.  דברתי אתו גם על ענין החללים ופנויים, הם 
מהצד  שלנו  ואנו  מהצד  שלהם,  פרוש  הדבר לכל אורך הגדה המזרחית ובעיר סואץ. 

חללים בקשתי מהם תשובה, איך הם רואים זאת.  אמרתי כי אנו מוכנים להביא להם את ה
מן  הצד  שלנו.  זה כולל שבויים וחללים.  אמרתי שרשימה של השבויים אינה מותנית 

  בכלום, והם צריכים לתת אותה.
  

בסיכום:  העליתי את נושא השבויים, נושא החללים, 
סטיל" וענין הסדורים בין המפקדים - מנדב  ובמיצרים, ה"סטנד- אל- חופש  השייט  בבאב

  המקומיים.
  

  . מאיר:ראש הממשלה ג
  

  הרמטכ"ל, האם יש לך מה להוסיף?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

  לא.
  

  אלוף (מיל.) א. יריב:
  



 9סודי ביותר                               28.10.73ממשלה    
 

ההתרשמות   שלי  היא,  שהמחשבות  שלהם  מתרכזות 
הארמיה השלישית, זאת אומרת כוחות הארמיה השלישית מזרחית לתעלה,  - בנקודה  אחת  

והשבויים.  הם מוכנים לכך כדי מנדב - אל- ולשם  כך  הם  מוכנים להתייחס לענין באב
לארגן  את  ענין  הארמיה  השלישית, קודם כל על ידי אספקה יומית ואחר כך על ידי 

  סדור הקוים, כל זאת כדי שזה יתן להם חופש פעולה.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  לכמה זמן תספיק האספקה שנתנו להם עתה?
  

  אלוף (מיל.) א. יריב:
  
  

  לרשום כמויות.אדע רק בערב, בקשתי 
  
  שר החקלאות ושר הפיתוח ח. גבתי:

  
  כמה מכוניות?

  
  אלוף (מיל.) א. יריב:

  
  

  הוא אמר מאה.  אני חושב שזה מאה פלוס.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

אנו  לא  יודעים כמה אנשים ישנם בפנים.  הערכנו 
ת לפני אותם  בסדר  גודל  של  עשרים  וכמה  אלף.  אני יודע שהיו להם הרבה אבידו

והיא איבדה המון  6המצור,  כלומר  לפני  הכתור.   היתה שם דויזיה משוריינת מס' 
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האויר עלה עליה וחיסל לה - שייח'.  חיל- א- כוחות,  בעיקר בנסיונות לרדת לכוון שרם
הרבה כוחות.  אנו יודעים שפינו פצועים גם לסואץ וגם אחורנית.  מימי המצור בלבד 

הרוגים בנוסף  500-600ועים.   זאת אומרת שזהו סדר גודל של פצ  2000נשארו  להם  
לפצועים,  וזה  רלוונטי  רק לשלושת הימים האחרונים, כלומר קודם היו להם הרוגים 
ופצועים  נוספים.   כלומר  יש שם כמה אלפי נפגעים פחות או יותר.  ניסינו לעשות 

אלף  -20טון ליום, עבור כ -120חשבון  משוער,  והגענו  למסקנות שמים הם צריכים כ
איש.  השיירה הנוכחית, לפי תנאים נורמליים, נדמה לנו כי תספק את צרכיהם לשלושה 
ימים בוודאי, אך בתנאים של מצור וצמצום אפשר לחיות גם כמה ימים נוספים.  תפסנו 

שעות.  אתמול בכל אופן.  יש  -24שני  שבויים אשר ברחו מן הארמיה השלישית לפני כ
לי  את  הדו"ח  הראשון  מחקירתם.   הם סיפרו שחלוקת המים היא מימיה לשני אנשים 
ליום.  אחד אמר שלא אכל יומיים והשני אמר שלא אכל ארבעה ימים.  שאלנו מדוע אין 
הם  בורחים  בהמונים,  והם  ענו כי ישנם פטרולים מסביב, אשר יורים באלה שמנסים 

שרה שירו בהם.  חוץ מזה יש בית דין שדה, ואלה אשר לברוח,  והם עצמם ראו לפחות ע
שנות מאסר.  יש במקום מכלאה של  15במקום  ומקבלים  - נתפסים,  מובאים  לפניו  בו

  השפוטים.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

  כמה שבויים מתוך הארמיה השלישית נמצאים בידינו?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

ת, אך יש איני יכול לומר כמה מתוך הארמיה השלישי
  מצרים שבויים. -5000כבר למעלה מ

  
  שר התיירות מ. קול:
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  כמה מתוכם קצינים?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

  יש מאות רבות של קצינים.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

שאלה  אחת וכמה הערות:  האם היתה הזדמנות להביא 
  את הרעיון שהועלה בממשלה, על חלופי שטחים ממערב וממזרח לתעלה?

  
  לה ג. מאיר:ראש הממש

  
  כן, הוא מסר זאת.

  
  אלוף (מיל.) א. יריב:

  
  

  הוזכרו שם כל הנקודות שהובאו בהחלטת הממשלה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני  רוצה  למסור משהו בענין השבויים:  עוד אמש 
היה  קשר  בינינו  לבין  השגריר  דיניץ.   לשגריר  היתה  שיחה  יותר מאוחרת עם 

תי  לשגריר  שזוהי נקודה שבשום פנים ואופן לא נוכל לוותר עליה. קיסינג'ר.   אמר
הממשלה  אינה  מקבלת זאת, העם אינו מקבל זאת. מתהלכות מאות משפחות בלי לדעת מה 
גורל  הבנים,  יש  נעדרים,  ואיננו  יודעים  כמה  מהם שבויים ומה גורל הפצועים 

כי אמנם התחייבנו  C.B.S- בראיון ל שביניהם,  ולא  נוכל  לשאת  זאת.  אמרתי היום
להחזיר  פצועים, אך איני בטוחה שנוכל למלא את הכל.  היה זה כאשר חשבתי שהקבוצה 



 12סודי ביותר                               28.10.73ממשלה    
 

פצועים, אם לא  2000הראשונה תצא עוד היום.  אמרתי כי לא נוכל למלא את המכסה עד 
ור של תהיה  איזו  תזוזה  מהצד השני.  עד עתה לא קבלנו רשימה, לא פצועים, לא בק

הצלב  האדום  אצל פצועים.  התשובה היתה בוושינגטון, כי זה לגמרי מובן, שניכסון 
עוד  אתמול  שלח עוד מכתב אל ברז'נייב, שהוא (קיסינג'ר) שולח גם שדר אל סאדאת, 
ויטפלו  בכך  ללא  הפוגה.   בקשתי  שתהיה  איזו התבטאות פומבית בענין השבויים. 

" מופיע גם גנראל FACE THE NATIONמר כי באותה תכנית של "העתונאי  שראיין אותי א
הייג.   חשבתי  שאולי יוכל גם הוא לומר זאת, אך נודע לי שההופעה שלו היא בענין 

עתונאים של מקלוסקי, וללא - "ווטרגייט",  אז זה אינו מצטרף לכך.  מחר תהיה מסיבת
  מנוחה בענין זה. ספק תהיה התבטאות שלו בענין השבויים, כדי לא לתת להם

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  צריך גם לא לתת להם להוציא את הפצועים.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
דיניץ  אמר  לקיסינג'ר, כי אם יגרום לסאדאת רבע 

  ממשלת ישראל הלילה, אולי גם סאדאת יזוז קצת.- שעה כמו אותן שעות שגרם לראש
  

  שר החוץ א. אבן:
  

פקד על המטרה של צבא האו"ם לגבי  הערכת  אותו  מ
ביחס  לארמיה  השלישית, הצרה היא שמבחינה פורמלית הצדק אתו, לפי הנוסח המלא של 

  הצעותיו של וולדהיים על סמכויות הכח הבינלאומי.
  

  הערה: 
  פת  בשולי  הסעיף  הזה:  לדעתי ספק אם 

  ניתנים להשפעת אפשר  לשנות  את הסעיף הזה.  ישנם סעיפים בעלי אופי מינהלי, אשר 
  על הדברים האלה  - הצדדים,  מתי  ישתמשו ומתי לא ישתמשו בנשק, איפה ומתי יתמקמו 
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  הברית, - יש  דין  ודברים  ומועצת הבטחון טרם קבעה.  אך כל הגורמים, לרבות ארצות
  ישתמשו בהפעלת סמכויות לפי תוכן הסעיף הזה.

  
  הערה: 

  ין זה הפך הערה  שניה בענין הארמיה השלישית:  ענ
  מנדב וכל דבר אחר, כאשר ישנו - אל- אצל  המצרים  למחסום בענין השבויים, בענין באב

  הברית היא איתם בענין זה, - חזוק,  אשר בא מהחלטת מועצת הבטחון, וההרגשה שארצות
  וזהו הדבר הקובע בכל הפסיכולוגיה שלהם במשא ומתן.

  
  הערה: 

   פת:   עלינו להחליט כיצד  נמשיך בהבעת
  עמדתנו  והצעתנו  בדבר  חילופי שטחים ממערב וממזרח לתעלה, גם לרגל הפרסום שהיה 

  לב,  כי  הצטערתי  על  הראיון  של  סגן - בטלוויזיה   שלנו.   אני  אומר  בגילוי
  הממשלה,  גם  משום  שאיני  חושב  כי זה יחזק את הסיכוי שההצעה תתקבל.  אנו - ראש

  ת טלוויזיה לומר אם זו העמדה.מופגזים בדרישות של רשתו
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  זו העמדה אשר הוצגה בפני הנציג המצרי.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

הייתי בעד זה שהעמדה תוצג בפני הנציג המצרי, אך 
לא  בפני  הצבור.  אך הואיל וזה פורסם, והואיל וההצעה טובה, אני מציע שנאמר כי 

  זדהים איתה.אנו מ
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
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  הצענו זאת למצרים.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  הייתי בעד הצעה למצרים, אך לא בעד פרסומה.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

בשום  פנים  ואופן  איני  מוכן לשמוע הערה כזו. 
חות, ולא נשמעה אף פעם הערה כזו.  למצרים מותר יום בנסיבות מתו 21אנו  יושבים  

  לפרסם את ההצעה ולנו אסור?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  שיח זה?- האם אתם רוצים להמשיך בדו
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  שיח יותר נכון).- שיח (החד- גמרתי את הדו
  

  השר י. גלילי:
  

ם התרשמותך היא אני רוצה לשאול את אלוף יריב, הא
מכוון בעיקרו להתקנת חבור קבוע עם הארמיה השלישית, או  -22.10שהטעון בענין קו ה

  שהדבר מענין אותם גם בגזרות אחרות?
  

  אלוף (מיל.) א. יריב:
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  ההתרשמות שלי היא, שזה נוגע לארמיה השלישית.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  יים, האם  הוא  לא  רצה כלל להתייחס לחלופי השבו
  מנדב וכו', או שקשר זאת בענין הנסיגה לקוים הקודמים?- אל- באב

  
  אלוף (מיל.) א. יריב:

  
  

כך זה היה.  הוא לא אמר זאת במילים מפורשות, אך 
  כך נתן להבין.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
האם הוא מוכן לומר זאת כ"יונקטים" או שלדעתו זה 

  יכול להיות בשלבים?
  

  :אלוף (מיל.) א. יריב
  
  

  לכך לא נכנסנו.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

האם  הוא  ביקש פגישה נוספת כדי לקבל ממך תשובה 
  ), והבטיח להביא תשובה לענינים שהעלית?-22.10לענין הראשון (קוי ה
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  אלוף (מיל.) א. יריב:
  
  

  כן.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

אלף.  -20ב -3הערכת  את  מספר  החילים  בארמיה ה
  מהצד המזרחי של התעלה? -2ארמיה הכמה יש ב

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
 -50מיד אעשה חשבון.  אני חושב שיש שם לא פחות מ

אלף  איש.   יש  שם  שלוש  דוויזיות חי"ר פחות או יותר מלאות ושלוש יחידות שהן 
אלף  -40-50שיירים:   חטיבה עצמאית, דוויזיה ממוכנת ודוויזיה משוריינת.  ביחד כ

  ו אינה גוזמה, וזאת במזרח בלבד.איש, ז
  

  שר התיירות מ. קול:
  

ביחס לשיירה שהסכמנו להכניס, אני מציע שלא נשנה 
שום  דבר,  אך אני מציע שנקפיא הסכמתנו להוצאת הפצועים באופן מוחלט.  בענין זה 

  אנו מוכרחים להעמידם על חומרת הדבר.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  גם תרופות וגם מזון?
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  תיירות מ. קול:שר ה
  

  לגבי מזון, הסכמנו להכנסת השיירה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  ולהבא?
  

  שר התיירות מ. קול:
  

עד אשר תהיה תשובה בענין השבויים, לא נזוז משום 
ענין.   הענין  כל  כך  חמור,  שלא  נוכל לזוז ממנו.  נקיים מה שהבטחנו אתמול. 

  ף לא יזוז.השיירה הראשונה תכנס, אך שום דבר נוס
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  האם   נכון   יהיה   מצדנו   להכניס   את  ענין 

אש, ממילא אסור שמשחתות מצריות תירנה על - מנדב  למשא ומתן?  אם יש הפסקת- אל- באב
  אניות ישראליות.  אם נעשה זאת, האם לא ניתן להם סמכות שאינה קיימת?  צריך לומר 

  לה  על  כל  הכלים  בכל  המקומות,  אך  אם  אנו  אומרים זאת בענין אש  ח- שהפסקת
  מנדב,  אנו מוציאים זאת מן הכלל.  אם משחתת מצרית יורה על אניה ישראלית - אל- באב
מנדב,  הרי זה כאילו המצרים יורים עלינו בכל מקום אחר.  הם לוקחים זאת - אל- בבאב

  יו שזהו חלק מהפסקת האש.ומתן ואינם מקבלים כמובן מאל- כסעיף במשא
  
  שר החקלאות ושר הפיתוח ח. גבתי:

  
מנדב אין כלי שייט לא - אל- האם  אין  בטחון שבבאב

  מצריים?
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  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:
  

אם  יש, הרי זה כאילו היו מצריים.  היה זה סעיף 
י אניותיה במשא  ומתן, ואת המשא ומתן אנו מנהלים עם מצרים.  מצרים יכולה לומר כ

  לא תירנה, אך אניות תימניות תירנה.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

כן הערה בכל הידידות:  אני - שאלה  ליריב,  ולפני
חייב לומר כי גם אני הופתעתי לשמוע הצהרותיו של יגאל אתמול בטלוויזיה, כי נראה 

  לי שעצם הבאת ההצעה בפומבי אינה במקומה.
  

  השר י. גלילי:
  

  יתה בטלוויזיה עוד לפני שבוע.ההצעה הזו ה
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

הדבר  הושמע בטלוויזיה עוד לפני שהממשלה החליטה 
  על כך, ולא על ידי.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
אני  חייב  לומר  מה  שהרגשתי כאשר שמעתי אותך. 

ת חסויה עד אשר נדע מה המצרים היה  נראה  לי  שהדבר  פזיז, כי ההצעה צריכה להיו
  חושבים על כך.
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שאלה  ליריב, כי אני רואה כאן דברים לא ברורים: 
אם  המצרים  עמדו  על  כך שנסכים למנה יומית של אספקה, האם יש לראות בכך הסכמה 

  מה להם לבטל את הכתור?- לכתור בקוים של היום?  כי אם ניתן לשיירה לעבור, לשם
  

  ן:שר הבטחון מ. דיי
  

הם  לא  רואים את הארמיה השלישית כפליטים שצריך 
לתת  להם  לחיות.   קודם כל לתת להם לחיות, ואחר כך ירצו שאנו נסתלק.  קודם כל 

  כך אספקה צבאית.- מזון, ואחר
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

על ........................ האם  התרשמתם 
, או שכל הבקשות וכל הדבורים הם על מחשבה  שיש  אצלם  להוציא את הארמיה השלישית
על כוונה  ..........................שקומה  במקומה?   האם נבחנה אפשרות כזו, 

או תכנית כזו, או שכל התכנית שלהם היא להבטיח שהארמיה השלישית תהיה פעילה וחיה 
  במקום בו היא נמצאת?

  
  אלוף (מיל.) א. יריב:

  
  

  זהו הדבר.
  

  :שר המשטרה ש. הלל
  

יש  לי  שאלה  שניה:  נעזוב לרגע את ענין אספקת 
המים  והמזון.  לפי הערכתכם מבחינה מודיעינית, מה בעצם יכולת הלחימה ומספר ימי 
הלחימה  של  הארמיה השלישית, וזאת ללא תוספת של נשק ודלק?  כלומר, נניח שבענין 

אות שמורים, מה יכולת מזון ומים יתגברו על הבעיה, אך נלחמים לא רק עם מים וקופס
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הלחימה  שלהם ללא תוספת נשק ודלק?  הבינותי כי הערכתכם היא, שאם השיירה הזו לא 
ימים במנות מצומצמות, כאשר כל  4-5תעבור  היום  או  מחר, יש להם מלאי לקיום של 

  ימים.  האם הערכתי נכונה? -4-5תוספת היא מעל ל
  

ץ כי ענין ועוד  הערה, בהתייחס להערתו של שר החו
מנדב - אל- הארמיה  השלישית  הוא  מחסום בפני הטיפול בבעית השבויים והמצור על באב

מנדב היה עוד קודם, וסרובם לטפל בשבויים היה עוד - אל- ונושאים  אחרים:  ענין באב
  קודם.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  במשך כל השנים.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
הארמיה השלישית כלומר  אין  סיבה  לומר  שבענין 

  מפריע להם לטפל בענין השבויים.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  אמרתי כי זה מועלה כתרוץ בדרך הטעון שלהם.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

לגבי  הפצועים,  מקובל  עלי שלא צריך לפנות שום 
פצוע  מהארמיה  השלישית עד אשר נקבל מהם תשובה.  אני מציע שנשקול לגבי הפצועים 

ם  אצלנו  בבתי  חולים.   באלה אנו מטפלים, ואילו בארמיה השלישית הם אשר  שוכבי
  מטפלים, ואנו לא חייבים להקל עליהם.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

חולים אחד, כי שוכבת שם - אני יודעת מה המצב בבית
קרובת  משפחה:   מפנים  אותה  ומפנים חולים ישראלים אחרים לפני הזמן, כי המקום 

  מתמלא.
  

  טוב:- הבריאות ו. שםשר 
  

  השומר.- חולים תל- אנו פותחים שלוחה בבית
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

המקום מתמלא במצרים ובסורים.  אותה קרובה חיכתה 
  הניתוח תפוסים על ידי שבויים.- לנתוח, אך הוא עוכב משום שחדרי

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
בלי  קשר  לארמיה  השלישית  ולפצועים שלה, כדאי 

את  הענין  כלפי  המצרים.   אנו אומרים ששבויים פצועים צריך להעביר בכל   שנבחן
מקרה,  וזה  בסך  הכל  יקל  עלינו.  אני מציע לשקול, אם חרף זה שלא ניתן לפנות 

החולים שלנו. - פצועים  של  הארמיה  השלישית, לא כדאי לפנות את אלה הנמצאים בבתי
  תקל עלינו.זוהי נקודה שתהווה לחץ על המצרים ו
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

מדוע שהממשלה לא תוציא "סטייטמנט" מיוחד, שאינו 
קשור  בשום דבר אחר, בענין התנהגותם לשבויים שלנו?  אני יודע שמי שאינו מקשיב, 
אינו  שומע  ואינו  מתרשם.   אך  עלינו  להציג  את  הענין,  שזה  בנגוד לאמנות 

  את רשימות השבויים. בינלאומיות, שאינם רוצים לתת
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  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
איני אומרת זאת בהקשר למה שאמר ספיר, אך בראיון 
שנתתי  עכשיו  ניסה  אחד המראיינים לקשור את המשא ומתן לשלום עם ענין השבויים. 
דחיתי  זאת בכל תוקף.  אמרתי שהמשא ומתן על השלום הוא לחוד, ובענין השבויים יש 

  ת, וגם אם אין שלום צריך להחזירם.אמנות בינלאומיו
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  כדאי שתהיה הודעה מיוחדת.
  

  רה"מ הגב' ג. מאיר:
  

  איני נגד זה.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

לגבי משך הקיום של הארמיה השלישית, נדע היום מה 
קיבלו.   יש  לנו אנשים אשר מפקחים על ההעברה מאוטו לאוטו, ונרשום את הכמויות. 

שה  מאד  לקבוע הערכה, כי באספקת מזון יש שלושה סוגים:  יש מזון טרי, יש מזון ק
קרב  ויש  מזון חירום.  מזון חירום הוא מזון מרוכז, ובמשקל קטן מאד אפשר לחיות 
זמן  רב.  המגבלה היא שבמנות חירום נחוצה שתיה מרובה.  אנו לא יודעים אם מישהו 

כנן כיצד עם מעט משקל אפשר יהיה להתקיים זמן רב. מהמצרים  השקיע  מחשבה  כדי לת
ימי מזון.  איני יודע את הרכב השיירה,  10עד  -3יכולות  להיות אפשרויות רבות, מ

כיצד  ינצלו  אותה  וכיצד  ישתמשו  בה.  השיירה הזו היא תרומה משמעותית לארמיה 
  השלישית.
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אני  רוצה לומר דבר נוסף בענין הארמיה השלישית. 
המפקדים  מגיעים  אלי  הדים  חמורים מאד ותגובות חמורות מאד על מה שקורה בתוך מ

הצבא,  עד  כדי  הגדרה  של אוירת מרד.  אני לא חושש ממרד ביחידות צה"ל, אך אתם 
האויר כולו רותח, כי יש לו שבויים - צריכים  לדעת שישנה אוירה חמורה ביותר.  חיל

ם פצועים בין השבויים וישנם שבויים אחרים, ואיני שנים,  ישנם  ג  4עוד  מלפני  
מפסיק  לקבל  טלפונים  ממפקדים  אשר מדברים במרירות שלא שמעתי כמוה מעולם, באף 
מקרה אחר.  למפקדים וגם לי יש הרגשה שמוכרחים להפיק תועלת, בין אופרטיבית, בין 

נה אינדיקציה וישנן מדינית  ובין  בענין השבויים, ממצבה של הארמיה השלישית.  יש
ידיעות חמורות על דרך הטיפול בשבויים שלנו.  יש סימנים כאילו מענים את השבויים 
שלנו, בעיקר בסוריה.  בסוריה נפלו בשבי כמה אנשים שהיו בחרמון, אשר מפעילים את 
המודיעין האלקטרוני שלנו, ואנו מגלים שישנה כבר עתה השפעה על האינפורמציה שאנו 

ואין  לנו ספק שדברים כאלה אפשר היה להוציא מהם אך ורק בעינויים בלתי קולטים,  
אנושיים.  כך שאם משהו מדאיג ומרתיח את הצבא, זהו ענין השבויים, ואני רואה בכך 
תנאי אלמנטרי וראשוני לכל קיום הפסקת אש, כי זה בנפשנו, זה שייך למוראל הצבאי, 

ו כפי שיצאנו מהמלחמה הזו, היה זה תודות זה  שייך  למוראל  הטייסים.   אם  יצאנ
הלב ויכולת ללחום כפי שלחמו, - אנושי של האנשים, תודות להקרבה ולאומץ- למוראל העל
  וזה בידינו.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
  האם ידוע מספר השבויים מהחרמון אשר נפלו בידם?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
ר מסרתי   כאן   מספרים   משוערים,   ואין   יות

  אינפורמציה.
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  שר האוצר פ. ספיר:
  

אני  מציע  שהממשלה  תקבל  החלטה  ותפרסם אותה. 
  בנוגע למזון, עשינו מחווה של הכנסת מזון ומים לארמיה השלישית.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
  נזכיר גם תרופות.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
פעמית, ולא נסכים להמשיך - ראינו  זאת  כמחווה חד

ענין  התרופות  והפלזמה,  את זאת הכנסנו.  הסכמנו אפילו לפנוי פצועים. בכך.   ב
לעומת  זאת לא קבלנו תשובה חיובית לאף אחד מהסעיפים שכל צד מחוייב לקיים על פי 
אמנות  בינלאומיות,  מבלי  כל קשר לאיזה דבר אחר, וישנה הודעה מהצלב האדום שלא 

לו אפילו לבקר אצל הפצועים שלנו, ואין מה קיבל  את  רשימות השבויים, ולא אופשר 
לדבר  על  תשובה  חיובית  לפינוי הפצועים.  כל זמן שהמצב הזה יימשך מהצד השני, 
ננהג  על פי אותן המידות, ולא נאפשר שום דבר נוסף.  אנו מוכנים הדדית לעשות כל 

שנפרסם זאת. צדדית.  אני מציעה - דבר,  אך  איננו  מוכנים לקיים את כל המצוות חד
פעמית.  איני משלה את - למעשה  נתבקשנו  גם  על ידי האמריקאים כי השיירה תהיה חד

עצמי,  הלילה או מחר בוודאי יהיה ליל שמורים נוסף, ויאמרו לנו שאמנם כך אמרנו, 
אך  סאדאת וברז'נייב אומרים אחרת.  אך לעזאזל, יש גבול, אם על כך מוכנים לעשות 

  ה לדבר.משברים, אין על מ
  

  שר השיכון ז. שרף:
  

האם  אנו יכולים להגיד כי לא נעשה שום דבר כלפי 
ומתן ואין כל - המצרים, כל עוד לא עוזר הדבר גם ביחס לסורים?  עם הסורים אין משא

  רשימה.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אני לא מציעה לקשור זאת, כי הארמיה השלישית היא 

לאומית,  המדינית  והפוליטית,  עומדת על הארמיה מצרית,  והבעיה  האנושית,  הבינ
השלישית, שחס וחלילה לא תפגע.  אין לסורים ארמיה שלישית.  עם הסורים חשבון אחר 
ועם  המצרים  חשבון  אחר.   פה  יש  לחץ  של אלף אטמוספרות, למען השם, שהארמיה 

ולא חלילה להתקיף  השלישית הזו, שכולה מורכבת מצדיקים שהתארגנו כדי לשמור עלינו
אותנו,  לא תפגע, ויהיו לה אוכל, שתיה ותרופות.  כל תנאי הלוקסוס למלחמה.  אני 
לא  מציעה  להקל  על  הענין  עבורם  על  ידי הכנסת הסורים.  נעשה עוד חשבון עם 
הסורים.   אני  לא  אומרת שלא צריך לומר כי אנו דורשים אותם דברים מהסורים, אך 

על סוריה, כי אין היא מבקשת מאתנו שום דבר.  אני מבקשת, אם נקבל את  קשה  לאיים
  ההחלטה הזו, שנהיה מוכנים לכל המסקנות, מפני שאין לי ספק שיבוא לחץ חדש.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
האדום  כללתי  גם  את  ענין - בדברי  לנציג  הצלב

, עד שלא יטופל -3רמיה ההשבויים בסוריה, כלומר אמרתי שלא נפנה את הפצועים של הא
ענין השבויים בסוריה.  עם סוריה אין לנו משא ומתן ואין עם מה ללחוץ עליהם.  הן 
הלכו  יחד  למלחמה,  וזה  מחייב את שתיהן, אך אם נחכה לאמצעי כדי ללחוץ עליהם, 
נוכל  ללחוץ  עד  ימות  המשיח.   דרך  אגב, היחס במספרים בין הקצינים והטייסים 

לים  אצל  הסורים  לבין הסורים אצלנו, אינו טוב מבחינתנו, בשעה שעם מצרים הישרא
הוא  טוב.   יש  להם  יותר  אנשי צוות אויר מאשר לנו, ואותו דבר ביחס לקצינים. 
  המצב  אינו  כזה,  שסאדאת  יכול  להרים  טלפון וללחוץ על אסאד, אלא שהבעיה היא 

, אנו מתעסקים עם האמריקאים, ומי -3ל לארמיה האמריקאית.   גם  בענין האוכ- רוסית
שצריך  לבדוק  את  הדבר,  אלה  הרוסים  והאמריקאים.   לרוסים יש וודאי מה לומר 
בסוריה.   זוהי  המציאות, שאנו נמצאים במלחמה עם מצרים, וצריכים לעשות ויתורים 

  באמצעות האמריקאים והרוסים.
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  י שהצגתי אותה אני  מציע  לא לשנות את עמדתנו כפ
  האדום.  אנו רוצים אותו טיפול, כלומר שמות הפצועים שלנו, בקור - בפני  איש  הצלב

  האדום  אצלם  ושחרור  הפצועים  מבין השבויים לפני שנפנה את הפצועים - אנשי  הצלב
  .-3מהארמיה ה

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  מה היתה תשובתו?

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
לו כבר שלושה שבועות.  הוא פנה  שהם  אינם עונים

אל  שני  הצדדים.   התביעה  היתה אל שני הצדדים אך תשובה היתה רק מצדנו.  באשר 
להכנסת  ענין  המזון לתוך כך, אם נמסור הודעה רשמית בענין השבויים, ראש הממשלה 

נשתמש במלה מחווה. פעמי.  הייתי מציע שלא - אמרה  שנודיע  כי  נעשה כאן מחווה חד
לא היה זה מחווה, כי אם כפו זאת עלינו, ולו ההצעה היתה לאפשר להם לאכול, היינו 
מוצאים  דרכים  אחרות.   זו לא היתה המציאות, שעשינו מחווה, ולא זה צריך להיות 
הנוסח.  ישאלו כל אחד מאתנו, למה נתתם להם אוכל, והתשובה תהיה שהאמריקאים ירדו 

  שלא יכולנו לסרב.עלינו כך, 
  

  מאד רוצה להזהיר את עצמנו - ביחס  לעתיד, אני מאד
  מפני  הודעה כלשהי, שמא לא נעמוד בה.  אני אישית מוכן מבחינה נפשית לומר כי לא 
  ניתן  להם  יותר  אוכל.   לא  נרעיב  אותם, אך נאלצם לקבל תכנית אשר מקובלת גם 

  יא מכותרת ומהווה בעיה עבורם, זהו המפתח ,  לא רק שה-3עלינו.   באשר  לארמיה  ה
  להסדר שיהיה מקובל גם עלינו.  הם בונים על כך שבעוד ימים אחדים יוכלו לומר לנו 
  להסתלק  דרומה.   הם  מחזקים  את הארמיה השלישית ממזרח.  התכנית של המצרים, עם 

  או לנסיגה של גם של האמריקאים, שיבי - הבטחות  של  הרוסים,  ויסלח  לי  אלוהים 
  הישראלים.   הענינים  קצת השתבשו, והם חושבים שבמשא ומתן על השלום, אם לא במשא 
  ומתן  עם  ארל'ה,  ישראל  תיסוג שלבים שלבים, ולשם כך ישנן שתי מעצמות העל אשר 
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  מסכימות  לכך  ותרדנה  לחיינו,  והסיכוי היחיד שלנו לשבש זאת, הוא בעמדה החזקה 
  בית,  אך  העמדה  החזקה  בגדה המערבית מותנית בכך שלא ניסוג מעדביה, בגדה  המער

  שהארמיה  השלישית  לא  תהיה  פעילה  וכו'.  אז מתוך ראיה זו, לא רק התוצאות של 
  המערכה  האופרטיבית אלא גם הסיכוי לעתיד מותנה בכך.  תודות לכך, אני מוכן לומר 

  יהיה, אם ממשלת ישראל תאמר שלא נותנים להם שנתעקש  עד הסוף.  אך עוד יותר חמור 
  אוכל ומים, אז או שנתנה זאת בשבויים...

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  זה מה שהם אומרים.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
ומכך  אני  מסתייג.   נניח  שאיננו  מכניסים את 

הבעיה  השבויים, ומספקים להם מים ואוכל.  הבעיה האופרטיבית לא תיפתר בכך, וזוהי
העיקרית  שלנו  איתם.   אני  מתנגד שנקשור זאת לענין השבויים.  אם נאמר, בסדר, 

אני מתנגד לכך.  אך לא בכך  - נקבל את השבויים ותקבלו מים ואוכל לארמיה השלישית 
אנו  דנים.   אני חושש שמהלאו שלנו ישתמע הכן.  ביחסים שלנו עם האמריקאים פחות 

נו.   בלי  הודעה פומבית, אני מקוה שנוכל להתעקש ולהביאם קשה  להתעקש  על  עמדת
לשנוי עמדתם, גם של המצרים וגם של האמריקאים בענין זה.  אך אני חושש שכל הודעה 
שממשלת  ישראל  החליטה  כך וכך, תגלגל מכשול של החלטת או"ם אשר יעמדו מאחוריה, 

כזו מאשר עם אמירה.  אם הם  ונצטרך  לבצעה.   יותר קל יהיה לעשות זאת בלי אמירה
יתנו  רשימת  שבויים, נצטרך לתת להם אוכל, והבעיה עם הארמיה השלישית היא לא רק 

  השבויים אלא גם הסדר לעתיד.
  

לאחר כל הדברים האלה אני מציע שנסתפק בחלק הזה, 
בהודעה  לצלב  האדום,  לאמריקאים ולקיסינג'ר ודרכו לרוסים.  צריך לומר שכל עוד 

ן  השבויים  אינו  מסתדר,  לא  יקבלו  את כל הדברים האלה.  אך אין לומר זאת עני
  בהודעה רשמית, כדי שלא ישתמע שאם יקבלו זאת, ניתן להם להמשיך להעביר אספקה.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אני  לא  יודעת  איך  נחיה  בשתי פלנטות.  בארץ 

את זאת?  איני יודעת איך הממשלה לא  שואלים,  מדוע  עושים  את זאת?  מדוע עושים
תגיד  זאת.   אולי  צריך  לומר  זאת ואולי לא.  איננו מבקשים להגיד את הכל, אך 
במקום  שהממשלה  תגיד,  כל  אחד מאתנו יגיד, כי יישאל.  אנו צריכים למצוא דרך, 

בענין  שבכל  זאת  תהיה  מחוץ  להודעות  חברי הממשלה, גם הודעה של הממשלה כולה,
השבויים  אין  מה  לדבר.   אנו  יכולים  לקבל החלטה רשמית ולפרסמה בשם הממשלה. 

אפשר  גם  לא לומר דבר, אך שלא ייווצר רושם שאת האוכל הזה   -3בענין  הארמיה  ה
נמשיך  לספק.   אפשר אולי לא לומר זאת עוד יום יומיים, אלא לומר רק לאמריקאים. 

שמתוך צורך והכרח לחברי הממשלה לענות, עדיף שהממשלה כולה אך מה שאני רוצה הוא, 
תגיד  משהו,  ואז יפסיקו להטריד כל שר לחוד ולא תהיינה אימפרוביזציות של כל שר 

  לחוד.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

בענין  השבויים, אני מציע לפרסם הודעה לפי הצעת 
ד שאם לא יענו לנו בחיוב השר ספיר, ולהוקיע את כל מה שקיים בענין זה.  ולא להגי

בענין  השבויים,  לא  ניענה  להם  בענין  הארמיה השלישית.  לגופו של דבר, אפשר 
לנקוט  בהודעה חריפה.  ישנה דעת קהל עולמית אשר רגישה מאד לענינים הומניטריים, 
על  אף שאכזבה אותנו מאד.  כדאי מצדנו לומר את הדברים האלה, שכך וכך קרה.  אנו 

ו  מטפלים  בשבויים  הפצועים  בבתי חולים, הכל לפי האמנות המקובלות בעולם, מצדנ
ואילו  הם  אינם  נותנים שמות אפילו.  זה פותר את הבעיה שהעלה דיין, שלא ישתמע 
מכך  שאם  הם  ייענו לנו בחיוב, נסדיר את כל הדברים האחרים.  צריך שתהיה אמירה 

ר לא נוכל לשאת זאת.  לגבי הבעיות האחרות אשר חזקה  על  דעת  כל  הממשלה,  שיות
התעוררו,  עלינו  לדון  בהן  בכל אותן שאלות שיריב צריך לתת תשובה עליהן.  אני 
בדעה  כי עלינו לא לזוז מהעמדות שיש לנו עכשיו, כלומר לא לקבל את התביעות שאנו 

  האש.- חייבים לסגת לקוי הפסקת
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  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
א שמעתי הצעה כזו.  הוא אינו חייב לתת לעת עתה ל

  תשובה בהתאם לרצונם.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

אני  מביע  דעתי  נגד  זה שנלך בדרך זו, כי אנו 
שלא תשוקם, אלא אם כן יקבלו הצעה לפתרון  -3מוכרחים  להפעיל  לחץ  על  הארמיה ה

ך אני חושב שלא נוכל גלובלי.  יהיה עלינו לחץ כבד, גם של האו"ם וגם של אחרים, א
לסגת  מהשטח הזה.  שמעתי היום את ההודעה הרוסית והערבית, קודם נסיגה מכאן ואחר 
כך  מכל יתר השטחים.  הבעיה החשובה היא אנו והאמריקאים.  כאן מתבקש עכשיו איזה 
מאמץ  עליון  להדברות בינינו.  נציג ארצות הברית במועצת הבטחון, ג'ורג' סקאלי, 

מיש בענין זה.  הוא לא הסכים לנסוחים של אחרים ואמר שזה ניתן לפירושים היה די ג
  ולבדיקה.  היתה התבטאות שלו בענין זה.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
ההתבטאות שלהם היא, שהעקרון מקובל, אך איך אפשר 

  לדעת מה היה הקו?
  

  שר התיירות מ. קול:
  

יש  לנו  הבטחה של קיסינג'ר כאשר היה כאן.  הוא 
  אלי)  ידע  על  כך שהובטח לנו.  זה יכריח אותם לאיזה פתרון גלובלי לגבי קוי (סק

  האש עד השלום.- הפסקת
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  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

לגבי  ענין  השבויים,  אני  מסכים שצריך להפריד 
וכל יתר הענינים.  הייתי אומר:  שום דבר לא ייעשה  -3בינו  לבין  ענין הארמיה ה

השבויים הפצועים והתרופות, עד אשר יוסדר הענין בכללותו.  אני על  ידנו  בענין  
חושב  שבענין זה לא יכול לבוא עלינו לחץ, לא רוסי ולא אמריקאי, כי אם הצד השני 
אינו  עושה  דבר,  גם אנו לא נעשה.  אפילו לא פלזמה.  מקפיאים את הענין עד אשר 

נגד פצועים.  לגבי האוכל לארמיה יהיה  הסדר.   שבויים  כנגד  שבויים,  פצועים כ
השלישית, אני חושב שאנו לא צריכים לסכל את המשך הפגישות, היתה פגישה אחת, תהיה 
פגישה  שניה, לא נכנס לענין האוכל והשיירה, לא נוכל לפרנס את הארמיה שלהם, אלא 

לא אם  הם  יסכימו  להסדר  לפי  ההצעה  שאנו מציעים או לפי הצעה אחרת.  אך אנו 
נכנסים  בינתיים  לפרטי  הענין.   יהיה עוד זמן להודעות, אך הודעה אשר תסכל את 
המשך  הפגישות  אינה רצויה, בעיקר כאשר מועצת הבטחון החליטה דברים ברורים מאד, 
ויתחיל  לחץ עצום.  אם לא תהיה פגישה שלישית, לא תהיה, אך יתכן שבכל זאת תהיה, 

  מיד הודעה ולהיות תקיפים מאד בענין זה. ובענין השבויים צריך לפרסם
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

אני  מבין  שיש  פה בירור אנושי ועניני.  סיפרו 
האויר בענין השבויים.  אמרנו שבענין - לנו  מה  חושבים  החיילים,  הקצינים  וחיל

 השבויים צריך לעשות כל מה שאפשר כדי לזעזע את דעת הקהל בעולם.  הבינותי שמדובר
בכך  שענין  המזון  והמים קשור בענין השבויים.  לצערי לא השתתפתי בכל הישיבות, 
וגם  כאשר  אני כאן, אני לא יכול תמיד להתייחס לכל מה שנאמר, אך כאשר אני רואה 
איך  עוברים  מהר  מקר  לחם ומחם שוב לקר, זה מעורר בי מחשבות.  לפני כמה ימים 

הממשלה ורווח לנו. - הממשלה בטלפון.  נכנסה ראש- ראש ישבנו  כאן וחרדנו, מה שומעת
אתמול  חזרה  אותה  תמונה, של אולטימטום רוסי ואמריקאי.  אני לא שייך לאלה אשר 
מזלזלים  באמריקה  ואפילו  לא ברוסים.  איני כורך אותן יחד.  לולא אמריקה איני 

ות שכל שר חשוב או לא בטוח  אם  היינו יושבים ליד השולחן הזה, וזאת על סמך ידיע
  חשוב יודע.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  אין שר חשוב ולא חשוב.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
  אני מחשיב עצמי לשר לא חשוב.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  שרים, אפשר לסבול. 19מבין  1מותר לך, 

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
אני  לא  כורך את אמריקה ורוסיה יחד.  אני זוכר 

קופות בהן היו שרים שטענו כי לא נקבל מהם אף מסמר.  אך מזה שלושה שבועות את  הת
אנו  חיים  בזכות  הנשק  האמריקאי  שצבאנו המפואר משתמש בו, ולא שלמנו עוד בעד 
כולו.   אני  מתענין  לדעת  אם הרכבת האוירית נמשכת, ואומרים לי כי כל ערב היא 

ודים, אין זה מן הדברים הפשוטים ללכת לעמות מיליון יה 2.700מגיעה.  אפילו למען 
עם  הרוסים.   כל  העולם מתרעם עליהם, מדוע הם הולכים לעמות כזה.  אני לא מכיר 
יהודים  רבים  במעמד של שר החוץ, במדינות אחרות ובתקופות שונות, שעשו מה שהאיש 

  הזה קיסינג'ר עושה.
  

את  לא  הייתי  רוצה  שנאמר כי אנו נתבעים לתלות
.  כל אחד שיושב ליד השולחן הזה וצריך להחליט -3ענין  השבויים  בענין  הארמיה ה

בענין  השבויים,  יודע גם בלי התאור הדרמטי והמזעזע של הרמטכ"ל מהו המצב בענין 
בענין השבויים, יהיה זה סעיף.  אולי נבקש  -3זה.   אם  קושרים את ענין הארמיה ה

י שם עולמי, שגם הם יגידו משהו בענין השבויים.  שמעתי גם  מאנשי  רוח  ומדע בעל
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ששר  הבטחון  אמר, כאשר דברו על הפסקת אש, כי אילו היתה הפסקה מלאה של אש, והם 
היו  שומרים  עליה,  לא  היתה  ברירה.  כלומר אם הצד השני ישמור על כך, גם אנו 

  .-22.10נצטרך לשמור על כך.  זה נאמר בפרוטוקול של ה
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  ? -22.10על מה אנו דנים?  על תזוזה לקוי ה
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

לא  אמרתי זאת, אלא שבתנאים הכי קשים הוסכם שגם 
יכולים להיות, אם אין ברירה.  דברנו על ענין אנושי ממדרגה   -22.10הקוים  של  ה

אך דנו על כך.  אני מבקש ראשונה.   אני לא צריך לתאר מה עושים הסורים לשבויים, 
שיחליטו  על  כך.   אם  יחליטו לא לפרסם זאת, לא יפרסמו.  רק אם יחליטו לפרסם, 
יפרסמו.  אני לא נכנס לויכוח, מי דיבר ראשון בטלוויזיה.  לא שמעתי את אלון, אך 
התרעמתי  על הדברים.  אבל זה אינו שייך לענין.  עכשיו דנים בענין אנושי המטריד 

משפחות  בישראל,  ועל  כך  צריך להחליט.  ראש הממשלה אמרה שהיא מבינה כי   מאות
מדברים  על השבויים, ובכל ענין גם בימים שייראה לנו טוב, וגם בימים שייראה לנו 

  רע, נדון לגופו.
  
  שר החקלאות ושר הפיתוח ח. גבתי:

  
אני  בדעה  שאנו  צריכים  לקשור  עכשיו את ענין 

בשחרור  השבויים.  איני חושב שהם יקבלו זאת, אך אין פרוש   -3ה  ההאספקה  לארמי
הדבר  שבכך  אנו  מתחייבים  לעולם  ועד לקיים את הארמיה השלישית.  אחר כך יהיו 
דיונים  וחפושי  פתרון,  כאשר  מפתח  האספקה  בידינו.  זהו לחץ די גדול, שאפשר 

פני דברים קונקרטיים.  היום נתנה את להשתמש בו בתבונה בשעת הצורך, כאשר נעמוד ב
האש, בכך - ענין  האספקה  לא  רק בענין השבויים כי אם בפתרון מלא של בעיות הפסקת

שנאמר  שעד אשר ישוחררו השבויים, לא תהיה אספקה.  אנו לא אומרים שאנו מתחייבים 
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בידינו, כאשר מפתח האספקה  -3לאספקה  בלי  סוף.  אני מתאר לי שמצבה של הארמיה ה
הוא כזה שלא הרבה זמן תוכל להחזיק  - וכאשר  אספקה  של  דלק  ונשק  אינה קיימת, 

מעמד.   אך  את  המפתח  הזה נחזיק בידינו ולפי הצרכים והמצב שייווצר, נחליט אם 
  להשתמש בו או לא.  כיום אני מציע לכרוך את המשך האספקה אך ורק בשחרור השבויים.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  העובדה  היא  כזו,  שנתבקשנו  על ידי האמריקאים 

  פעמי להכניס אוכל ומזון, ואת זאת עשינו.  אני מציע שנשאיר זאת כך, עד - כדבר  חד
  אשר  יבקשו  מאתנו  האמריקאים  להכניס  עוד שיירה, ונעבור על ענין האוכל והמים 

  האוכל והמים, ומה שצריך בשתיקה.   לא  כך  ולא  כך, אני מדברת על   -3לארמיה  ה
  להחליט  עליו  עכשיו, לפרסמו ולעמוד עליו, הוא ענין השבויים.  לא הוצאת פצועים 

  ,  לא שחרור ולא שום דבר אחר, כל עוד לא נקבל תשובה בענין השבויים -3מהארמיה  ה
  שלנו  מהצד  השני, ונשאיר את ענין המזון והמים לפניה אמריקאית.  אני מציעה שלא 

  פעמי, וזאת - נהל  על  כך ויכוח עכשיו.  נתבקשנו לאפשר את מעבר השיירה כענין חדנ
  עשינו,  ונחכה לפניה נוספת.  נוכל לומר בשקט לאמריקאים, כי לא נהיה מוכנים שזה 

  שלושה.  לא נאמר כי זה קשור או לא קשור - פעמי, שיתחדש כל יומיים- יהיה  דבר  חד
  עשינו,  - פצועים והוצאתם, הפלזמה וכו'.  מה שעשינו בענין  השבויים,  התרופות, ה

  ומהיום  והלאה אנו דורשים תשובה ממצרים, ואם שר הבטחון קשר זאת גם עם הסורים, 
  הרי  שגם  סוריה.  יש הגיון לבקש שמות, ביקור אנשי הצלב האדום אצל פצועינו ועל 

  את הפצועים שבידינו בכל החזרת הפצועים.  אנו מוכנים להחזיר  - פי  אמנת  ז'נבה  
  רגע, אך זה צריך להיות הדדי.  אצלנו זה מכביד, ההשוואה בין המספרים שלנו ושלהם 

  הם מחוץ לכל פרופורציה.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

קבלתי בינתיים פרטים נוספים, ואני רוצה לתקן את 
 13סורים,  360שבויים מצרים,  6638האינפורמציה  שמסרתי  קודם.   ישנם  בידינו  

  שבויים ברגע זה. 7025מרוקאים.  בסך הכל  -6עיראקים ו
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  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  כמה מהם פצועים?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
  פצועים. 450סורים.  בסך הכל  -50מצרים ו 400
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

  כמה מהם מהארמיה השלישית?
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

ויים  הם  מהארמיה איני   יודע  כמה.   רוב  השב
  השלישית, אך אין לכך חשיבות.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  האם יש סיבה מדוע לא לפרסם את המספרים?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
אני  חושב  שהיום  צריך לפרסם את המספרים האלה. 

  היום נעדכן זאת.
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

בענין  הפרסום  צריך  לשקול,  כאשר אנו מפרסמים 
נגד מהאנשים שלנו, שאיננו אומרים את - שהו  ולא מפרסמים את הכל, אנו מקבלים מכתמ

הכל.   ישנה שאלה שאיני יודע אם אפשר לפרסם את הנתונים לגביה או לא.  אפילו אם 
לא  נאמר  כמה  אנשים  שלנו שבויים אצלם, נצטרך אולי לפרסם לא רק מספר כולל של 

האויר יודעים שאין - ינים והטייסים שביניהם.  בחילשבויים,  אלא  גם  את מספר הקצ
לנו הרבה אנשי צוות אויר סוריים, אך אם נדבר על מספרים כוללים של שבויים סורים 
ומצרים,  הרי  שהסורים יודעים כי מצבם מבחינת היחס בין קצינים ואנשי צוות אויר 

את דובר צה"ל, כמה  אשר בידינו ובידם, הוא לטובתם.  כאשר נותנים מספרים, שואלים
מהם הינם סורים וכמה מצרים.  אם לא נאמר זאת, זה לא ייצא טוב.  אני רוצה להציע 
כי נשקול את התמונה שנפרסם, והאם נפרסם את הכל או רק משהו כולל, וכאשר מפרסמים 
משהו  כולל ומסרבים לענות על שאלות, אז מצבנו לא טוב, ואם נענה על שאלות, תהיה 

  סוריה למצרים, ואז שאלת הקצינים תעמוד על הפרק. הפרדה בין
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

באשר  למספר  הקצינים.   זה  עדיין לא ממוין עד 
טייסים מצרים.  41משנה, מתוכם - קצינים מצרים עד דרג אלוף 470הסוף.   יש  בערך  

. 7רק  -  קצינים ומעט טייסים -37מתוכם כ  368באשר  לסורים,  עד  עכשיו  נימנו  
  טייסים עיראקים. 4ישנם גם 

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
סוף  אנו לא נמצאים חודשים אחרי המלחמה וגם - סוף

לא  שבועות.   אני חושבת שאפשר לומר כי אין לנו עדיין "ברייק דאון" של כל סוגי 
  השבויים, והמספרים לא מויינו במדויק, כי המספר הכולל הוא שעושה את הרושם.
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  טחון מ. דיין:שר הב
  

אפשר  לומר  שלא  נמסור את המספרים, אך אי אפשר 
  לומר שאין "ברייק דאון", כאשר מאות אנשים יודעים שיש "ברייק דאון".

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
גם  הרמטכ"ל  אומר  שלא  הכל ידוע במדויק בענין 

  הדרגות.
  

  הרמטכ"ל ד. אלעזר:
  

  יש בלתי ממוינים.
  

  תקשורת ש. פרס:שר התחבורה ושר ה
  

האם  יש  השערה  על  מספר  השבויים שלנו בסוריה 
  ובמצרים?

  
  הרמטכ"ל ד. אלעזר:

  
מספר  השבויים  שלנו  ייגזר  משני  דברים.   יש 

 -380שבויים בשני המקומות, שאת שמותיהם אנו יודעים.  יש לנו כ 78אינדיקציה  על 
ם בקרב, אשר נפלו בקרב.  אך יש פה נעדרים,  ואני  חושש שלמעלה ממחציתם הם נעדרי

 - כך אני מקוה  - איש.  אני מעריך שמספר השבויים בשני המקומות  400פוטנציאל  של 
  , אך יכול להיות שזה פחות.-300ל 200הוא בין 
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  השר לקליטת העליה נ. פלד:
  

ראש  הממשלה  הציעה  הצעה אשר פותרת את המחלוקת 
רצוי לנו לקשור את נושא השבויים עם נושא המזון שהיתה פה לכאורה.  אני לא סבור ש

והשיירה.   מכך תשמע התחייבות שאנו לא מוכנים לתת למפרע.  שנית, זה עלול לפגוע 
בסיכויים  להמשך  המגעים,  כי  זוהי  כאילו  תשובה  לאחד הנושאים העיקריים שהם 

ה, ולומר כי נסיק מעונינים  בו בפגישות.  אנו יכולים לפרסם הודעה שתתאר את הפרש
מסקנות  מהיחס שלהם.  לגבי הצעדים הנוגעים לצדדים ההומניטריים, נאמר מה עשינו, 
ונדגיש  כי  לא  יהיה ביכולתנו להמשיך בכך בלי שזה יהיה על בסיס אותו יחס כלפי 
השבויים  שלנו,  ולא  צריך להכניס לכך את ענין אספקת המזון.  מכך לא יהיה ברור 

פעמית, נהיה מוכנים לשיירה נוספת.  על כל - אחר  שהסכמנו  לשיירה  חדכלל,  אם  ל
  פנים, לא כדאי ליצור מצב של התחייבות כלפי הנושא הזה.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
  לגבי  השבויים,  אני  מבין  שקושרים זאת בחלופי 

  נין הממשלה שגם ע- פצועים,  כולל  הטפול  בפצועים  בפלזמה.  אני מקבל את דעת ראש
  טעון הבהרה.  לא נוכל לחיות מבלי לומר משהו לצבור, ואז  -3המזון והמים לארמיה ה

  כל אחד יאמר דבר אחר.  אפשר לומר שכל אחד לא יגיד מאומה, אך זה לא יחזיק מעמד. 
  למעשה  משאירים  את הספקולציות בענין זה לגורמים פנימיים אשר ינסו להעמיד זאת 

  י אנו נוכל לקבל את הדעה שלא צריך לומר שלא ניתן להם שום באור  לא  נכון.  אם כ
  דבר,  אני חושב שצריך להסביר מה קרה ועל מה סוכם מבחינת עמדתה של הממשלה.  אני 
  מקבל  את  הדעה  שנאמר  כי נענינו לדרישה לאפשר אספקה לארמיה השלישית.  הדרישה 

  פעמי, כלומר היתה דרישה שאנו - דהיתה, כפי שאמרה ראש הממשלה, למתן אספקה באופן ח
  נענינו  לה,  ולא  שהחלטנו לעשות ז'סטה כלפי המצרים.  כאן הייתי קושר זאת במשא 

  ומתן על מנת לקבוע בהמשך את מעמדה וגורלה של הארמיה השלישית.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

פעמית,  ועשינו זאת. - נאמר  שנענינו  לדרישה  חד
  נקודה.

  
  הלל:שר המשטרה ש. 

  
מבחינה צבורית, חשוב לומר שזו היתה דרישה שניתן 

  להם את האספקה, כי מתחיל עתה דיון על גורלה של הארמיה השלישית.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

הם  מדברים  עתה  על השטחים ועל נסיגה.  אם אתה 
 אומר  שנענינו  לדרישה,  כי  מתחיל  משהו, אין זה נכון, כי מחוץ לשולחן הזה לא

  מתחיל משהו.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  זה מסובך.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  אסתפק בכך.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

מחרתיים לדון בכך, אך נצטרך לומר זאת - נצטרך מחר
גם  לאמריקאים,  ופה הפחד הגדול ביותר הוא, שנפסיד את האמינות גם בקרב העם וגם 

נהוג בדרך של אולטימטום אחד, אולטימטום שני אצל  האמריקאים.   רק הרצפלד יכול ל
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וקיבלו  זאת.  אצלנו לא יקבלו זאת.  אני יודעת שכל אחד   - ואולטימטום  שלישי,  
מאתנו  עומד  תחת  לחץ.   יש  לי  בנים מאד הומאניים, לא יגעו אף בזבוב, אך הם 

  לי כלה, חניכת  פעם  אשמע דיבורים כאלה מהם.  יש- יורדים  לחיי,  לא  חשבתי  שאי
הצעיר,  רופאה,  עדינה,  וגם היא וגם הבת מרביבים שואלות, מה אתם עושים? - השומר

פעם אשמע זאת מהילדים שלי.  מכך אני - למה  אתם  נותנים להם אוכל?  לא חשבתי שאי
לומדת  על  האחרים.  אני מציעה שנלך צעד אחר צעד.  אנו נמצאים במצב מסובך מאד. 

כי סאדאת מפסיד במלחמה, ואחר כך הכוחות   C.B.S- לרמוז  בראיון  ל  ניסיתי  היום
הפוליטיים  דואגים  לכך  שהוא  יקבל  נצחון.   שאלו אותי אם היו נסיונות כאלה. 
אמרתי:   היו.   אנו  מסובכים, נו, מה אפשר לעשות.  לעת עתה, אני מציעה שבנוגע 

פעמי ועשינו אותו.  לעומת - שות צעד חדלמזון  לארמיה  השלישית נאמר כי נדרשנו לע
זאת,  בענין  השבויים  נודיע  לקיסינג'ר שלא יעזור כל לחץ עלינו.  גם בקור אצל 

  .-3הפצועים גם הזנת הפצועים של הארמיה ה
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

אם יוסדר ענין הפצועים והשבויים, אני מניח שהוא 
  יובא קודם לדיון.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
בלי  כל קשר אם יוסדר או לא, הענין יובא לדיון, 
כי  יש להם תאבון לדרוש מאתנו שני דברים בעת ובעונה אחת, גם לעזור לפצועים וגם 

  לתת אוכל לבריאים.  הם אינם מתביישים.
  

  השר י. גלילי:
  

אני  רוצה  לומר  שנענינו  לתביעה שאין דומה לה 
ן מעבר השיירה אל הארמיה השלישית.  נענינו הברית, בעני- מבחינת  הלחץ  של  ארצות

לפי  מיטב  הכרתי, לא מטעמים הומניטריים, מפני שזהו כח לוחם שאיני מהסס מלנקוט 
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כל  צעד  כדי לחייב אותו לצאת משם.  את ההצדקה ההומניטרית אני מוצא לעצמי ולעם 
ם לצאת מהאזור היהודי  בכך,  שאם  חיילי  הארמיה השלישית רוצים להנצל, הם יכולי

  המכותר ולהתחבר אל כוחותיהם, ולא תפול שערה אחת מראשם בדרך.  אך הענין הוא בכך
שהם רוצים לשקם את הארמיה הזו, לא מטעמים הומניטריים, אלא כדי להפכה לכח לוחם, 

הברית - ועל  כך  היה  דין ודברים נורא בין ראש הממשלה לבין הידידים שלנו בארצות
וכות,  באמצעות  השגריר  שלנו, ובסופו של דבר נענינו לפניה הזו, במשך  שעות  אר

פעמית, וזאת כדי לא להביא לידי כך - שהיתה מוגבלת לפי פירוש האמריקאים לשיירה חד
שהסובייטים  יטיסו  אליהם מזון או שיטילו עלינו אחריות לעמות גלובלי.  איני דן 

יר זאת.  יש טעמים לכאן ולכאן, ויש על כך עתה מהצד ההסברתי, אם וכיצד אפשר להסב
סתירה  נוראה  של התכלית ההסברתית, אך לגבי עצמנו זו היתה מערכת הסיבות שבגללן 

  נתקבלה ההחלטה הזו בממשלה.
  

אני  מציע לא להכשל בהחלטות חפוזות לגבי העתיד. 
רה הנושא  הזה  של  הארמיה השלישית התמקד להיות הנושא המרכזי בזירה הצבאית ובזי

  המדינית.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

(אל  הרמטכ"ל)  אבקש  דבר  אחד:   לברר מה שהיה 
בלילה, ומדוע הפגישה לא נתקיימה במקום ובמועד שנקבע.  אני מבקשת  -1.00אתמול  ב

  פרטים.- למסור לי על כך בפרטי
  

  אלוף (מיל.) א. יריב:
  
  

  לקחתי את כל הפרטים.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

א היתה ומה גרם לכך.  מתברר שלא חיכו לנו מדוע ל
  הדור.- במקום הנכון.  אני רוצה שיהיה ברור, כדי למסור זאת לצדיקי

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
כדי  למסור  זאת לכל צדיקי הדור, לא יהיו לך די 

  עותקים.  יש כל כך הרבה צדיקים.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

האלקטרוניקה אמרתי לדיניץ שהטלנו על אנשי הקשר ו
", כדי שכל ישראלי ילך איתו ויוכיח שהוא דובר LIE DIRECTORשלנו  להמציא  מעין "

  אמת.
  

  השר י. גלילי:
  

נושא  הארמיה  השלישית  הוא  מוקד הזירה הצבאית 
, אלא פסבדונים.  התוכן -22.10והמדינית, כי כל מה שאומרים המצרים בקשר לעמדות ה

מיה על מנת לעשותה לכח לוחם אקטיבי, וזהו היעד הסופי האמיתי  הוא חילוצה של האר
ולכך  תנוצל  גם הרשעות וגם התמימות של גורמים מדיניים שונים, ובפני זה נעמוד, 
בפרט כאשר בענין זה יש לנו ויכוח חמור מאד עם האמריקאים, וכאשר רואים את עמדתה 

בינינו לבינה.  מבחינה  הברית,  אתה מתחיל לחשוב מה פשר אי ההבנה הזו- של  ארצות
זו  הסכמנו  להתיר  מעבר השיירה.  שיירה נוספת טעונה הסכמה חדשה, וברור שהסכמה 
חדשה  פירושה  דיון  מחדש  בממשלה.  לכן אני מסכים, מטעמים של זהירות כלפי חוץ 
וכלפי  עצמנו,  לומר  כי היום אין אנו מקבלים החלטות לגבי נושא המזון והאספקה, 

ידיעה  שהסכמנו  לשיירה  אחת, ואם תהיה הצעה להמשיך זאת, יהיה על כך דיון תוך  
בממשלה.   אני  צריך  לומר שבענין הפצועים, אני מבקש איזו הבהרה:  בשעתו הצעתי 
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שמיוזמתנו  נסכים  לפנוי  הפצועים.  זה היה בטרם הסכמנו להעברת שיירה, וביודעי 
נושא  מרכזי במאבק, רציתי שנשחרר עצמנו מהלחץ יהיה    -22.10שהנושא  של  קוי  ה

  האדום, להתיר רשות מעבר - הממוקד  בנושא  ההומניטרי.  בינתיים היתה פניה של הצלב
פצועים  בשלוש שיירות, והיתה הסכמה מצדנו לכך.  אני שואל:  א. האם כבר   -2000ל

  הועברו הפצועים?
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  נאמר שלא.

  
  השר י. גלילי:

  
הם  לא אמרו פצועים.  אני מסכים שנודיע גם לצלב 
האדום  וגם  לארה"ב,  כי  אנו  מתנים  את ביצוע הסכמתנו בענין פנוי הפצועים של 
הארמיה השלישית, בפתרון בעית השבויים שלנו בצורה המניחה את דעתנו.  זוהי החלטה 

  .חריפה, אני יודע את משמעותה, אך אני תומך בה
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  צריך גם להסבירה לדעת הקהל.
  
  שר התחבורה ושר התקשורת ש. פרס:

  
  לא בפומבי.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם
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  בענין הפצועים, כן בפומבי.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  חלופי הפצועים.
  

  השר י. גלילי:
  

מדוע  אני  מציע  זאת?  כי בינתיים היתה פגישה, 
ין  שיירת  האספקה, ואין אחד מאתנו שלא מגיעים אליו הדים מתוך המחנות הופיע  ענ

והאנשים,  על  דאגה  כנה לצד האנושי של בעית השבויים, ובענין זה מוכרחים לעשות 
דבר  חריף,  ביחוד כאשר אנו רואים שהבטחות שהבטיחו לנו משתהות ואינן מתקיימות. 

ם עברו על ראש הממשלה עד אשר הציעה זאת, אני  יודע  שזהו צעד חריף, ואיזה חבוטי
אך  אני  חושב שנצטרך להתייצב מאחוריה.  באשר להמשך שיירות האספקה, אין אף אחד 
רשאי  לתת  אשור  לכך, אלא לאחר דיון נוסף בממשלה, כפי שהסבירה לנו ראש הממשלה 

חלוקת נורא היום, וצריך לקבל בענין זה את הבירור עם ארצות הברית, כי זהו נושא מ
עם  ארצות  הברית,  ולמותר להגיד כמה אנו צריכים להיות בנושאי מחלוקת עם ארצות 

  הברית היום.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

עוד  נקודה:   כאשר  שר  הבטחון מסר את התשובות 
לאנשי  הצלב  האדום, הוא אמר:  ניתן את השבויים.  נקודה.  ואחר כך הוסיף:  אנו 

לתת לנו רשימת השבויים שלנו.  נקודה.  אנו דורשים ממך להודיע לנו דורשים  ממך  
שאופשר לך בקור אצל הפצועים שלנו, אנו דורשים שהפצועים שלנו יוחזרו על פי אמנת 

  ז'נבה ועל פי מילת הכבוד של ברז'נייב ושל קיסינג'ר.
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היות  וזוהי  מילת  כבוד של ברז'נייב, היא שווה 

שר הבטחון, אני חושבת.  שר הבטחון אמר בתשובה לשאלה כי זה  הרבה  בעיני  ובעיני
הפצועים  700".  היום צריכים היו לשלוח את LINKED" - אינו  מותנה,  אלא  מקביל  

  הראשונים,  ואמרנו  מה  יהיה  עם  הבאים.   אני  מתארת  לי  כי  אילו היה נציג 
, ויש לו רשימת השבויים, היינו האדום  מודיע  כי  ביקר  אצל  הפצועים שלנו- הצלב

הפצועים.  למנה השניה אתם מוכרחים להביא  700אומרים,  הא  לך  המנה הראשונה של 
 -700משהו  נוסף.   אך  נציג  הצלב  האדום  חזר  היום בלי שום דבר, לכן גם את ה

ה הראשונים  אנו לא נותנים.  אני מצטערת כי כאשר רואיינתי לטלוויזיה לא ידעתי מ
הראשונים, אך לא נוכל להמשיך בכך אם לא  -700התרחש  פה,  ואמרתי  כי  ניתן את ה

נקבל  דבר.  אך אין בכך אסון.  זה מה שקורה, וזה מה שצריך לומר בקול רם לכולם, 
גם  לאירופאים  וגם  לאחרים.   בכך  בוודאי  אין  לנו  מה  להתבייש.  אני רוצה 

  שהאמריקאים יגנו על כך.
  

  החקלאות ושר הפיתוח ח. גבתי: שר
  

אנו  יודעים  מה  עשו  למען שחרור השבויים שלהם 
  בצפון וויטנאם.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  שלהם. -52על כך הפציצו במטוסי ב

  
  שר החוץ א. אבן:

  
השאלה  היא  גם  איך  מטפלים  בשבויים.   שם יש 

של ברז'נייב וניכסון לשחרור  התעלמות  מאמנות  ז'נבה,  וישנו  ענין  ההתחייבות 
אש, ואפילו אם לא נפרסם את ההחלטות - השבויים.  אמרנו שזהו תנאי הכרחי לכל הפסקת

אפשר לצפות - המדוייקות  של  הממשלה,  צריך לומר שכל עוד לא תוסדר הבעיה הזו, אי
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 לשום  התחייבות  ישראלית,  כלומר  זה עומד כמחיצה בפני כל יכולת מוסרית, נפשית
ומדינית  של  ישראל  להענות  לדברים  אחרים.   אפשר לנבא מה יהיה אם נוותר להם 

אפשר  לומר  שיש  חובה לשחרר את כולם.  זה תלוי בהישג - במישור  הראשון,  אך  אי
הפוליטי.  יש חובות אנושיות אשר חלות עליהם, והם היחידים בכל משפחת העמים, אשר 

את התאורים של כל האפשרויות הנוראות אשר תיתכנה,   מתעלמים  מכך.   אנו  שומעים
העתונאים לגבי מה שכבר בוצע ומה שמי יודע - ונתבקשתי  לא לספר מספר דברים במסיבת

  אם לא נתנסה בו.  זהו השקול אשר מנחה אותנו.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

יש  ידיעות  ברדיו  לבנון, שהעיראקים עוזבים את 
  החזית.

  
  אלעזר: הרמטכ"ל ד.

  
האויר - כן,  אני  יודע  שאתמול הוציאו חצי מחיל

  שלהם וחלק מהשריון, ויכול להיות שיוציאו הכל.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אני  מציעה  שנעמיד תנאי, שלא ייצאו מסוריה אלא 
  ישארו שם.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
  יש תהליך של הוצאת כוחות.



 46סודי ביותר                               28.10.73ממשלה    
 

  שר החקלאות ושר הפיתוח ח. גבתי:
  

  כח של חוסיין עדיין נמצא שם?ה
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  הוא מגלה נטיות לנסוע הביתה ולהשאיר רק חלק.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  ומה בענין הפתח?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

אין  ספק  שגם  הסורים  וגם  הלבנונים דרשו מהם 
שום פעולה שלהם  אש.  לא שמעתי על- בתוקף  להפסיק את הפעולות ואפילו לקיים הפסקת

  הלילה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

יחד  עם זאת, יש שמועות על הכנות לפעולה בחו"ל. 
  מגיעות שמועות כאלה, אנו נוקטים באמצעים של כוננות.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

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

............................................................................
.......................................................................  
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

אנו  לא  מוסרים  פרטים  כאלה.   פה מותר למסור 
  אותם.

  
  אלוף (מיל.) א. יריב:

  
  

בקשר  לשבויים,  יש  חשיבות  גדולה שתהיה הודעה 
  מאד.   ישנה  בעיה  של רשימות שבויים, ישנה בעיה של בקור - ייקת  מאדבהירה  ומדו

האדום  אצל  שבויים  פצועים  ובריאים, ישנה בעיה של החזרת שבויים פצועים, - הצלב
וישנה  בעיה  של חלופי שבויים ושחרור שבויים.  האם אנו מתכוונים לכל הקטגוריות 

  האלה?
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

א מציעה שנבדיל כלפי חוץ, אך בינינו, כן,  אני ל
מה  בוער לנו?  בוער לנו שנקבל רשימה, כי מתהלכות משפחות רבות שאינן יודעות מה 
עלה  בגורל  בניהן.  כל אחד מאתנו יודע מהפגישות שהיו לו, כי הדבר הגרוע ביותר 

וש הדבר הוא  חוסר  הידיעה,  ואני יודעת שיש משפחות רבות שאינן יודעות.  מה פיר
כך בקור אצל הפצועים כדי שנדע - נעדר?   איפה הוא?  נאמר:  קודם כל רשימות, ואחר

מי  הם  ומה  מצבם,  וזה נראה לי קודם לשחרור כל הפצועים.  קודם כל צריך להיות 
בקור  אצל  השבויים  הפצועים  ובקור  אצל כל השבויים, כי אנו הרי יודעים מה הם 

פר  כאן  שהם  יורים  גם באנשים שלהם.  אבן צדק, אך איננו מסוגלים  לעשות.   סו
מעיזים להעלות בפומבי מה שאנו חוששים ממנו, ומה שאנו אולי יודעים כבר.  אלה הם 

  הדברים.
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  מ_ח_ל_י_ט_י_ם :
  
  

לעכב ביצוע תשובתנו  - א.  בתגובה  על  מצב  הקפאון  בנושא  שחרור השבויים שלנו 
, עד לקבלת תשובה מניחה -3בענין מעבר הפצועים של הארמיה ההאדום" - החיובית ל"צלב

  את הדעת בנושא השבויים שלנו.
  

(ב') מיום א' בחשון 72ב.  לרשום את הודעת ראש הממשלה, בהמשך להחלטת הממשלה מס' 
פעמית אל - צבאית חד- ),  כי  ההסכמה מצידנו הינה למעבר שיירה לא27.10.73תשל"ד  (

  ה בדבר שיירה נוספת טעונה החלטת ממשלה.הארמיה השלישית.  פני
  

  ג.  לפרסם את ההודעה שלהלן:
  

  הודעה לפרסום
  

בישיבת  הממשלה  מסרו שר הבטחון והאלוף א. יריב על הפגישות עם הנציגים של הצלב 
האדום ושל מצרים בקשר לשבויים ולפצועים הישראליים אשר נמצאים בידי האויב ובקשר 

  להסדרי הפסקת האש.
  

הבטחון  מסר  כי נציג הצלב האדום בישראל הודיע לו כי עד כה לא נענו עמיתיו שר  
במצרים  ובסוריה  על  ידי  שלטונות  קהיר  ודמשק  לאפשר להם להיפגש עם השבויים 

  הישראלים לרבות הפצועים שביניהם, ולא קיבלו את שמותיהם ודו"ח על מצבם.
  

ולא לאפשר פינויים של המצרים הפצועים הממשלה החליטה לעכב הגשת תשובתה החיובית 
כל  עוד  לא  תהיה  היענות  מצרית  לדרישות הצלב האדום הבינלאומי לגבי השבויים 

  הישראליים.  שר הבטחון הודיע על כך לנציג הצלב האדום.



 49סודי ביותר                               28.10.73ממשלה    
 

  עד  כה  טרם  החל  פינוי  הפצועים  המצרים  מהשטחים  הנשלטים  על ידי צה"ל, או 
 -3ישראל.   לעומת  זה  אופשרה עד כה הכנסת תרופות לשטח הארמיה ההחולים  ב- מבתי

  המכותרת.
  

בפגישת  האלוף  א. יריב עם נציג מצרים נדונו סדרי הפסקת האש על כל מרכיביה וכן 
לאשר  -27.10.73נקבעו  גם סדרי העברת שיירת המזון והתרופות אשר הממשלה הסכימה ב

ופה  והמיוחדת  של  ממשלת ארצות הברית.  נקבע את  מעברה  בהיענות  לפנייתה  הדח
  שהשיירה תוסע על ידי נהגים של האו"ם לאחר שתעבור בדיקה של צה"ל.

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

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

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

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

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

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

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

  
  הישיבה ננעלה.


