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  י.ש. שפירא, ז. שרף (חולה).
  
  
  

  מזכיר הממשלה  - מ. ארנון        
  ) 82צע סעיף לשכת שר הבטחון (מאמ - סא"ל א. בראון   
  ) 83הממשלה (מאמצע ס' - המנהל הכללי, משרד ראש - מ. גזית         
  לשכת ראש הממשלה  - א. מזרחי        
  המנהל הכללי, משרד החוץ - א. קדרון        

  
  .  ש א ל ה 82       סדר היום:

  .  עניני הפסקת האש 83
  .  נסיעת ראש הממשלה לוושינגטון 84
  ליכוד לכנס מיוחד של הכנסת בענין .  דרישת סיעות ה85

  השבויים הישראליים 
  .  כוונת ההתפטרות של שר המשפטים86
  

  תמר כפתורי   רשמה:
  



 2סודי ביותר                                30.10.73ממשלה    
 
  ש א ל ה.  82
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

יש  לי  שאלה אל כמה שרים, ביניהם השר ורפהטיג. 
ת עמדת לא  ידעתי  שלאחר שמתקיים דיון בממשלה, הולכים ומספרים לעתונאים שבקרו א

הממשלה,  שהיתה  חלשה  מדי,  תקיפה  מדי  או בלתי תקיפה, בענין השבויים, בענין 
הארמיה  השלישית  וכו'.   כל  זה  מופיע בעתונים.  נאמר כי השר ורהפטיג אמר את 

  הדברים האלה במפד"ל, ושרים אחרים במקומות אחרים.
  

  טוב:- שר הבריאות ו. שם
  

  ההיפך ממה שאמרו בממשלה.
  

  ר החוץ א. אבן:ש
  

  זה אינו פותר את הבעיה.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

  שרים אמרו זאת במקומות שונים. 2-3
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

מה  אני  יכולה לעשות, להגיד שכך לא צריך להיות 
ואין  זה קולגיאלי?  זו האמת, ואיני יכולה לומר זאת, אך כל אחד לפי טעמו.  אני 

י קוראת עתון מאז פרוץ המלחמה, אז יותר טוב לי.  אך זה לא בכל  אופן, כמעט שאינ
ישנה  את  העובדה:  אם חברים מדברים לאחר ישיבות הממשלה על ענינים כאלה, זה לא 

  בסדר.
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  שר האוצר פ. ספיר:

  
  לפי הטעם המקובל בחברה טובה, מגיעה להם נזיפה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
ראש ממשלה לנזוף איני  יודעת  אם  בסמכותה  של  

  בחברי ממשלה.
  

השר ורהפטיג, אני חושבת שחברי ממשלה אשר עוברים 
כח - חום או מד- יחד  שבועות  כאלה,  אינם  יכולים  לומר  מי יותר חזק, ובאיזה מד

מודדים  מי יותר חזק, מי יותר חלש, מי מבקר ומי אינו מבקר.  כל אחד מאתנו ייצא 
זה היה יותר חזק ובענין אחר זה היה יותר חלש.  כל לצבור  ויאמר,  כי בענין זה, 

  אחד מאתנו לפי טעמו.
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

כרגע  ראיתי  את העתון בו מופיעים הדברים האלה. 
מה  בדיוק  אמרתי, מופיע ב"הצופה" וב"מעריב", מה שכתוב כאן, בדה העתונאי מלבו. 

  ך רק דברים נכונים.אני יכול להרשות לעצמי לומר את דעתי ברבים, א
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

זה  מובן,  בתנאי  שגם  אחרים  יגידו  רק דברים 
נכונים  על  עמדות  חבריהם בממשלה.  אני יושבת בממשלה שנים, אני לא היחידה, אך 
מעולם  לא  הרשיתי  לעצמי  להגיד  למישהו  מה היתה עמדתו של שר זה או אחרת, כל 

ומוצדקות  עד אשר מחליטים.  מילא כל ימי השנה, אך גם בימים   העמדות  לגיטימיות
  אלה?
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  עניני הפסקת האש .  83

  (הממשלה בשבתה כועדת שרים לעניני בטחון)
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

לאחר הפגישה הראשונה של ארל'ה יריב שמענו דו"ח, 
כבר שמענו עליה אתמול  היתה  הפגישה  השניה  והיום מתקיימת הפגישה השלישית, אך 

  מעט.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

אולי  אתחיל  בהודעתו  של סילסבואו, ראש משקיפי 
האו"ם,  שכעת  הינו גם מפקד הכח המיוחד.  הוא ביקש ממני פגישה דחופה מאד.  היה 

  בקהיר, הגיע לכאן במטוס, ומסר לידי מכתב מאת המזכיר הכללי של האו"ם:
  

.GENERAL DAYAN"  
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS HAS INSTRUCTED ME, PURSUANT  TO  

,338  A REQUEST OF THE SECURITY COUNCIL IN ACCORDANCE WITH ITS  RESOLUTIONS  
339 AND 340, TO REQUEST THAT ISRAELI ARMED FORCES RETURN  THEIR  TROOPS  TO   

.1973 POSITIONS OCCUPIED BY THEM AT 1650 GMT ON 22 OCTOBER  
  

AS INSTRUCTED BY THE SECRETARY-GENERAL I,  THEREFORE,  IN  MY  CAPACITY  OF   
."INTERIM FORCE COMMANDER OF UNEF, MAKE THIS REQUEST TO YOU  
  
  

אמרתי  לו  שהתגובה האישית שלי היא נגטיבית, אך 
הממשלה.  הוא שאל אם התגובה האישית שלי היא רשמית. - אעביר  את  תוכן המכתב לראש

אמרתי  אין  היא  רשמית,  ואז ביקש לקבל בהקדם תגובה רשמית, אם אפשר עוד היום. 
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זוהי התגובה האישית אמרתי  שראש  הממשלה  תשיב  מתי שתמצא לנכון.  אמרתי לו כי 
  שלי, היא בלתי רשמית, והתגובה הרשמית היא של ראש הממשלה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אבן,  האם  הוא  התקשר  עם תקוע, או קבלתם משהו 

  מתקוע?
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  אין שום דבר מתקוע במובן זה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

ישיבת  אני  מציעה  שהיום  לא  נדון  בכך.  זוהי
  ממשלה לא רגילה, שתמשך שעה אחת בלבד.  בישיבת הממשלה הקרובה נתייחס לכך.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
אני  מציע  שנאמר  לו, שאם המזכיר הכללי נתן לו 

  הודעה, נענה למזכיר הכללי. השאלה היא לאיזה קו הוא מציע שנסוג.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  הקו? השאלה שלי היא, האם ידוע לו מה היה
  

  שר הבטחון מ. דיין:
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הוא  קרא  את  המכתב  הזה באנגלית, עם מבטא כמו 
  ", והוא נסע חזרה לקהיר.GOOD LUCKשלי.  אמרתי לו "

  
  שר החוץ א. אבן:

  
  דובר: 

  אמר  כי  בקושי  הם  מגלים  את  קו 
  האש הנוכחי, ואין להם שום דרך לגלות את הקודם.- הפסקת

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
  א בא אלי לסדור עבודה, ובקש כמה דברים:הו
  
.  שנאפשר  לכוחות  האו"ם  לערוך  פטרולים בין 1

  ".BUFFERהקוים לאורך החזית, בין הקו של המצרים לקו שלנו, כלומר להיות מעין "
  
.  שהליקופטרים  שלהם  יוכלו  לטוס  ולראות מה 2

  קורה בשטח.
  
טיביים, .  שנאפשר  להם  להקים מחנות אדמיניסטר3
  כלומר מקומות מגורים בשטח שלנו.

  
לגבי  הענין הראשון, של פטרול בין הקוים, אמרתי 
לו  כי לא ניתן.  אם יש מקרה בו ישנה עמדה שלנו לאורך הדרך, ועמדה נוספת רחוקה 

אפשר - בבקשה.   אך  חוץ  מזה, יותר מאשר לשוט בתעלה ולחטוף כדורים, אי  - יותר  
".  באשר להליקופטרים, גם זאת לא ניתן, כי אנו ENGAGEMENTן "לעשות,  כל זמן שאי

לא  מוכנים  שיראו  כמה  טנקים  יש לנו.  רק במקום אחד, בחרמון שאליו אין גישה 
אחרת,  נאפשר זאת.  באשר למחנות, גם בעזה יש להם מחנה מגורים.  כלומר, לא קבלת 

ע את המקום, ניתן להם לגור ולא סמכות  לפקח,  אלא פשוט לגור, ואם הם רוצים שנקב
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  נשנה את הסטטוס.
  

  בכך הסתימה הפגישה אתמול.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

  האם יש לנו אנשים המלווים אותם גם בחלק המצרי?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

לא.  אצלנו ישנו קצין הקישור שלנו, ובחלק המצרי 
  קצין הקשור המצרי.

  
המצרים שוב את בישיבה  עם  ארל'ה  אתמול  העלו  

. כאן נתנו לו מושגים, -22.10שלושת  הנושאים  שהם רוצים לדון בהם:  נסיגה לקו ה
  היכן  הקו  נמצא  לדעתם;  ב. קביעות לשיירות של האספקה, כדי שלא תהיה זו שיירה 

פעמית  אלא  הסדר  קבוע; ג. סדורים להחשת פריקתה של השיירה הראשונה, שפורקה - חד
  בעצלתיים.

  
  נין  השיירה:   ביום  הראשון  פורקה רק משאית בע

  משאיות, וביום השלישי, היום, לאחר שקבעו איתם סדורים  9אחת.   ביום השני פורקו 
  . 20הצהריים אמורות להפרק עוד - משאיות, ואחר 20אחרים לפריקה, פורקו עד הצהריים 

  קה היום מתקבל על משאיות.  אך קצב הפרי 50כלומר,  בסך  הכל  תפורקנה עד הערב 
  הדעת.   הקשיים  התעוררו  בכמה נקודות:  לא היו די נהגים של האו"ם, ופשוט חיכו 
  לנהגים,  למצרים  היה  רק  כלי  שייט אחד להעברת האספקה מהגדה המערבית אל הגדה 
  המזרחית,  ולא  היו  די מפרקים.  בתחילה התנינו שלא יהיו יותר מעשרה מצרים אשר 

  חיילים מצריים אשר יפרקו את האספקה,  -50ל הצד שלנו.  לאחר מכן הסכמנו ליעברו א
  והאו"ם  הביא את הנהגים שלו.  כל זה היה לאחר הפגישה של אתמול.  היום היה הקצב 
  מהיר  בהרבה.   היום  העברנו אליהם גם שלוש מכוניות עם חלקי רפואה.  אני מזכיר 
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  האדום, ולא העבירו - ענו לקפאון במגעינו עם הצלבזאת  במיוחד, היות ובשלב קודם הג
  לשם  חומרי  רפואה.   היום  הסכמנו  להעביר  את  שלושת  המכוניות האלה באמצעות 

  האדום.   הסכמנו  להעביר  אליהם גם פלזמה שלהם, דבר אשר עכבנו קודם.  בין - הצלב
  המשאיות של המצרים, ישנן גם כאלה עם חלקי רפואה.

  
לת הקוים וההצעה שלנו, כפי שראש הממשלה באשר לשא

"חילופי  מגרשים",  יריב אמר להם כי הם אינם מוסמכים לדון בכך.  צריך - קוראת  ל
, והם אומרים -22.10לדון  בכך  בדרג המדיני, כי הוא עצמו אינו מוסמך לדון בקו ה

  כי קשה להם לדון בתכנית שלנו, של חלופין.
  

ומפלט של השבויים, גם לעומת  זאת הוא עסק בכל הק
  בענין  הקביעות  לשיירות הוא אמר, שזה נושא לדרג מדיני, והוא מדבר רק על שיירה 

מכוניות.  יכולים לקיים עוד כמה פגישות עד שתסתיים פריקתה של  100פעמית  עם - חד
  השיירה הראשונה.

  
  עכשיו  מגיע לידי חומר נוסף על הפגישה המתקיימת 

  ין  נמשכת.  לפני כשעה דיווח לנו ארל'ה כי הם מוכנים להחזיר עתה:   הפגישה  עדי
  השבויים  הפצועים  שלנו שבידיהם.  את רשימתם מסרו אתמול, וזאת   45לידינו  את  

  בנוסף  לפצועים שהיו ברשימה הקודמת, מבין שבויי המזח.  ברשימת שבויי המזח, בת 
  ן אבידן אשר נמצא בדרך לכאן.  הם פצועים.   כל זאת בנוסף לד  5שמות,  היו    45

  הביאו  אותו לפגישה עם ארל'ה, ואני מניח שהוא נמצא כבר בדרך לכאן.  הם אמרו כי 
  פצועים, בנוסף  45הם  מוכנים  להחזיר  את השבויים הפצועים שלנו, ונתנו שמות של 

  ם.  הם פצועי -50או למעלה מ 50שמות, מהם  92לשמות הקודמים.  עד היום יש בידינו 
  .2גופות שהיו בידיהם, מתוכן זוהו עד כה  6מסרו לידינו 

  
  שר האוצר פ. ספיר:
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  כמה שבויים שלנו היו בידיהם לפני יום כיפור?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  .10נדמה לי כי בסביבות 
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  יחד עם אבידן. 10
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

בלתי את הפתק הזה, הם  אמרו  הבוקר, עוד לפני שק
פצועים מהמזח,  5פצועים פלוס  45כי הם מוכנים להחליף את הפצועים.  הם יתנו לנו 

 -2000פצועים קשה מתוך ה 75שלהם  הנמצאים  אצלנו  פלוס   -300והם  רוצים  את  ה
שבארמיה  השלישית.   בגלל  היותם פצועים קשה, לא העבירו אותם אל העיר סואץ דרך 

רוצים  להעביר  פלזמה  באופן דחוף.  על כך ענו להם בחיוב.  שבויים   המים.   הם
 75 - פצועים  תמורת  שבויים  פצועים ופלזמה, ואת המקרים הקשים שבארמיה השלישית 

  לפנות גם כן. - במספר 
  

 ----  
  

ברגע  זה  קבלתי  הודעה:   הפגישה עדיין נמשכת. 
א אמר כי אין זה בא בחשבון, ולא לחצו . הו-22.10שאלו  את  ארל'ה  על  הקו  של ה

  עליו.
  

 ----  
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אני  מציע  כי  לא נכנס לבירור הדבר הזה.  אפשר 
  יהיה להגיע למשא ומתן בדרג גבוה יותר בענין זה.

  
אפשר לתת - בענין  האספקה  אמר  להם ארל'ה, כי אי
  ם בכך.להם תשובה עתה.  ביום א' או ביום ב', כאשר תתקיים הפגישה הבאה, ידובר ג

  
בקשר   לחפוש  גוויות  בשטח,  הם  מסכימים  לכך 
עקרונית,  וצריך  היה  להסדיר זאת בעזרת הצלב האדום.  הם אמרו כי פוצצנו את קו 
המים  המתוקים  לעיר  סואץ, ולאזרחים שם אין מים.  הם יעבירו בקשות בקשר למים. 

  הפגישה עדיין נמשכת.הם בקשו לשנות את מקום הפריקה, טרם נתנו להם תשובה ו
  

  אין כאן פרטים בענין השבויים שאינם פצועים.
  

. 1בפגישה  הקודמת  דרש מהם יריב ארבעה דברים:  
. פנוי 3. בקור אנשי הצלב האדום אצל כל השבויים; 2שמות  כל השבויים  שבידיהם;  

ו היו .  בשלב יותר מאוחר, חלופי שבויים.  כלומר איל4הפצועים  מבין  השבויים;  
מתגשמות שלושת הבקשות הראשונות, והיינו יודעים כי השבויים שלנו מוחזקים בתנאים 
נורמליים  עד  לחלופי  השבויים, יכול היה לעבור זמן מה עד להגשמת השלב הרביעי. 

  שבויים מצריים, להם איני יודע כמה, אז היינו מגיעים לכך.  ביחס   6000לנו  יש  
הוצגו להם, הם ענו עד עתה רק ביחס לפצועים, ולא אמרו דבר הדרישות האלה אשר  -4ל

  ביחס למסירת שמות ובקור של הצלב האדום אצל שאר השבויים.
  

זה  הדו"ח  על  הפגישות  של ארל'ה.  בעוד רגעים 
אעבור על החומר ואראה מה הם מציעים ביחס לקו.  אתמול אמר אחד מהם בפגישה בארבע 

לפנות את הכח שלהם מהגזרה המזרחית של הארמיה השלישית, עיניים,  כי  הם  מוכנים 
  ולהשאיר שם כוחות סמליים קטנים, ואילו אנו נפנה את הכח המערבי שלנו, עד הקו של 

,  ונשאיר  כוחות קטנים בראש הגשר המערבי.  כלומר הם יפנו את כוחותיהם, -22.10ה
סוג מרוב השטח ונשאיר ראש אך  לא  את כולם, מאזור הארמיה השלישית, ואילו אנו ני

קמ"ר, אך שטח זה יכול להתחלק באופן של  400גשר קטן.  הוא אמר כי ישארו לנו עוד 
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ק"מ, בכל קומבינציה שהיא.  ארל'ה אמר שזה  10ק"מ על  40ק"מ, או  20ק"מ  על   20

  אינו בא בחשבון.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  ובנוסף לכך תשאר הדוויזיה שלהם למעלה?
  

  הבטחון מ. דיין: שר
  

  בכך לא נגעו, אלא רק בחלופין בין הכח שלנו לכח
של  הארמיה  השלישית.   ארל'ה  אמר  להם אתמול, כי מאחר והם אינם מוסמכים לדון 

ובקביעות לשיירות, לכן  -22.10בדברים  מסוימים  והוא  אינו מוסמך לדון בקו של ה
מדיני.  הם שאלו איזה, והוא אמר דרג אפשר  להעביר  את הנושאים האלה לדיון בדרג 

מיניסטריאלי.   בלילה  של אתמול השיבו לו כי הפגישה בדרג המדיני תהיה, אך אותו 
  גנראל יהיה בדרג מדיני, עם סמכות של דרג מדיני.

  
זהו  המצב לגבי שלושה נושאים:  כיצד אנו עומדים 

  עם האו"ם, עם השיירות ובמשא ומתן עם המשלחת המצרית.
  
  הממשלה)- עוזר שר הבטחון מעביר פתק לידי ראש(
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

הפתק  הזה  הוא  מלשכת  הרמטכ"ל:  יש סירות אשר 
  נעות מהגדה המזרחית אל דרום העיר סואץ.  לא ידוע מה מעבירים בהן.

  
  שר הבטחון מ. דיין:
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גולדה,  לא  תוכלי עכשיו לדון בכך.  אם את רוצה 
  לחדר השני לכמה רגעים, אחרת לא תדעי במה מדובר.להעלות זאת, נצא 

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  יושבים בממשלה, אז תגיד במה מדובר.

  
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

הם  מעבירים אנשים מהגדה המזרחית אל העיר סואץ. 
אנו  שוליטים  על קו המים באש שלנו, אך איננו נמצאים שם.  איננו יודעים לשם מה 

עברה  הזו.   הלילה  נכנסו  שלושה הליקופטרים אל תוך העיר סואץ, ולא מתבצעת  הה
הצלחנו  למנוע  זאת.   הרמטכ"ל  מבקש  אשור  לפתוח  באש, כדי שלא יוכלו לעבור. 
פורמלית,  הם  יושבים  בתוך  העיר  סואץ, והם יכולים לטעון שהם עושים שם תנועה 

שקיפי  או"ם.  אם נפתח באש, יגידו שאנו פנימית.   עכשיו  נמצאים  בעיר  סואץ  מ
פותחים  באש  על אזור שלהם.  אם לא נפתח באש, מה שעושים היום בסירות, יהיה מחר 
גשר.  עד עכשיו לא עשו גשר, כי לא נתנו להם, והסטטוס של המים היה, שלא משתמשים 

זח יש להם אנו פותחים באש.  מהצד הדרומי והצפוני של המ - בהם,  ואם משתמשים בהם 
טנקים.   כל פעם שניסו ליצור מעבר, היינו פותחים עליהם באש.  אם יקשרו את העיר 
סואץ  עם  מזרח  התעלה,  בין  באמצעות  גשר ובין בדרך אחרת, הרבה מהבעיות שלהם 
תיפתרנה.   בין  שאר הבקשות שלהם, הם בקשו מים ומזון לעיר האזרחית סואץ.  נניח 

מזון ומים לעיר סואץ, ויהיה להם קשר מסואץ אל הצד המזרחי של שתהיה  אספקה  של  
בכך ישיגו מה שהם רוצים להשיג.  הצעתי היא לפתוח באש, אחרת תהיינה שם  - התעלה, 

סירות,  אחר  כך  יהיה  גשר  בין  העיר לבין הגדה המזרחית, וזה יפתור להם הרבה 
רחית גם היא בשטח שלהם, ויש שם בעיות.   העיר  סואץ  נמצאת בשטח שלהם, הגדה המז

  משקיפים אשר ידווחו כי יש הפרת הפסקת אש מצדנו, תוך ירי של האזור הפנימי שלהם.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  אולי אפשר להגיע להסדר עם כח האו"ם?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  מה הוא יעשה?
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  אולי אפשר למקש את השטח?
  

  . דיין:שר הבטחון מ
  

אי  אפשר להגיע לשם, כי אין הוא בידינו.  איננו 
בשטח הזה, אלא אפשר לשלוט בו באש בלבד.  אנו יכולים לירות לאורך התעלה, ולמנוע 

  העברת סירות על ידי ירי ארטילרי.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  גם החוף אינו בידינו.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  זוהי פינה שאינה בידינו.
  

  וץ א. אבן:שר הח
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  מה מידת הנזק שנגרם לנו כתוצאה מכך?
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

אם  יווצר  סטטוס  שהם חופשיים לעבור, זה יתחיל 
בסירות  ואחר כך בגשר ובמעברים אל העיר סואץ.  מה יש בה ומה אין בה איני יודע. 

  כשיו.היו ידיעות שיש שם אוכל, אך זהו גשר אל חלק שלא היה להם קשר אתו עד ע
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  פעמי.- אם אנו עושים זאת, אין זה דבר חד
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

זהו  המשך  של מה שעשינו כל הזמן.  אם נראה עוד 
  פעם מעבר של סירות, נפריע לכך.

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
בעצם  העיר  סואץ מוקפת על ידנו ואין לה קשר עם 

  גיעים אליה.שטח אחר.  גם מים אינם מ
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

אני  מתקשה  לומר.  יש בה מכון לטהור מים ותעלה 
של  מים מתוקים, דבר שאיננו בגדה המזרחית.  תאורטית הם יכולים לטהר כמות גדולה 
של  מים.   את  ענין המים יוכלו לפתור אם יהיה קשר נורמלי עם העיר סואץ.  זוהי 

לפי תושבים, ויש בה מכון טהור, והגשר הזה יוכל לפתור עיר גדולה, שהיו בה מאות א
  את בעית המים.
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  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
  האם זהו הנזק היחיד שיכול להיגרם לנו?

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
לא היחידי, יש ענין של מזון ופנוי פצועים, יותר 

  ולמזון. נוח לנו שהארמיה מנותקת מהעיר.  מה שאני יכול לומר הוא בקשר למים
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  ואולי יש שם גם תחמושת ודלק.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

אל  העיר  סואץ  קל  יותר להגיע מאשר אל הארמיה 
השלישית.   עובדה היא שנכנסו אליה הלילה שלושה הליקופטרים דרך הים, ולא יכולנו 

  למנוע זאת.
  

  שר הסעד מ. חזני:
  

סירות או מחסום מים  כאן  מדובר  בפתיחה  באש על
  לפני הסירות?

  
  שר הבטחון מ. דיין:



 16סודי ביותר                                30.10.73ממשלה    
 

עד  אשר  מדברים כאן, הסירה עוברת.  הכוונה היא 
  למנוע מעבר הסירות.

  
  שר הדתות ז. ורהפטיג:

  
איני חושב שערב צאתה של ראש הממשלה לוושינגטון, 

תכן שהם זוהי  תופעה  רצויה.   אני  חושב שאולי צריך להודיע למשקיפים, שהיות וי
האש מצידם, אך - רוצים להקים גשר, נפריע ולא ניתן לבצע זאת.  זוהי הפרה של הפסקת

  בינתיים לא נפתח באש.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

גם  אני  שואל,  אם  לא  רצוי  להשקיע בבקור את 
ההתאפקות  הזו,  כי  איש אינו שואף לכך שהבקור יפתור את כל הבעיות בינינו לבין 

האש, אולי - , אך יש סיכוי סביר שבנוגע לתסבוכת הזו לגבי ייצוב הפסקתארצות הברית
נגיע  להדברות עם האמריקאים.  להיות מלווים בסעיף במועצת הבטחון על הפרה יזומה 

האש,  כאשר  נציגינו  לא יוכלו אפילו לטעון שזוהי תגובה על אש שלהם, - של  הפסקת
  ע שנשקיע את ההתאפקות הזו.סצן".  אני מצי- אן- איני חושב שזוהי ה"מיז

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אני חושבת שזוהי אחת ההוכחות שבקו הפסקת האש של 
היום,  כאשר צד אחד של העיר בידינו והצד השני אינו בידינו, קשה לשמור על הפסקת 

  האש.  ברור שבאופן פורמלי אנו מפרים את הפסקת האש.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
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יא גם סטטוס של מצב, צריך לומר אם  הפסקת  האש ה
  כי עובדה היא שעד עכשיו לא היתה שם תנועה, ועכשיו כאשר אין אש, יש שם תנועה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
האם  הטענה  היא  שמה שהיה, כך יהיה בזמן הפסקת 

  האש, יש פה נושא להתדיינות עם אנשי האו"ם.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  אין לנו קייז.
  

  שלה ג. מאיר:ראש הממ
  

אם אין לנו קייז, אז הקייז היחיד הוא פתיחה באש 
  בנגוד לקייז.  איך נצא מכך?

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
בדיוק  כמו  שהיום אנו טסים חופשית לשדה התעופה 
פאיד ונוסעים באופן חופשי בגדה המערבית, כאשר אין שם אש, בעוד שקודם לא יכולנו 

  לעשות זאת.
  

  א יתמכו בנו.משקיפי האו"ם ל
  

  שר המשטרה ש. הלל:
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הם  הביאו לעיר הליקופטרים שאיננו יודעים מה יש 
בהם.   הם יכולים תאורטית להעביר ציוד אל הגדה המזרחית.  כלומר הם נמצאים במצב 
בו  הם  יכולים  בהחלט  להקים רכבת אוירית אל העיר סואץ,ומהעיר בסירות אל הגדה 

חס  לכך  כאל  קשר  בין  שתי עמדות, כאשר אנו טוענים אפשר  להתיי- המזרחית,  ואי
  לניתוקה של הארמיה השלישית, והם מחפשים דרכים לחבורה וליבשה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  לא צריך לשכנע אותי שזה לא טוב לנו.

  
  שר המשטרה ש. הלל:

  
  אני אומר שאי אפשר לקבל את המצב הזה.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
  מעלה לא מתוך רצון להתחמק מהחלטה. את הצעתי אני 

  הממשלה, אלא היו נוהגים - נניח  שלא  היו קוראים לפנינו את הפתק, כפי שעשתה ראש
  כרגיל.  ראש הממשלה נוסעת, וראש הממשלה יודעת שזה לא טוב.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  הממשלה יודעת שלא טוב.- ראש - זה המשפט המדויק 

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
לא מתחמק מלהגיד מה שיש לי, אך צריך לראות  אני 

  את המפה, ולבחון את הסכנה שיש בכך.  מה פתאום נכנסנו לכל זה?
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

אני  רוצה  שלא  תווצר  תמונה לא נכונה.  באזור 
ההוא  יש כל הזמן יריות.  אין זה נכון שיש דממה, וחוץ מצפצופי צפרים לא שומעים 

לא  נפסקת  שם האש כל הזמן.  ההמלצה שלי היא לאפשר זאת.  יהיה מטח שום  דבר.   
יריות,  והם  לא  ינסו  להעביר  את  הסירות.   אלה אינן היריות הראשונות ואינן 

  האחרונות בקו המים הזה.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

אני מציע להגיד לאנשי האו"ם באופן הברור ביותר, 
ו, אך לא יתכן שבנושא בו גילינו רצון טוב, הם ינצלו כי  הרשינו  מעבר השיירה הז

את המצב כדי להעביר לשם אספקה.  צריך להזהיר אותם שלא נשלים עם זה, כי זו הפרה 
של  המצב  שהיה  בזמן  הפסקת האש, ונצטרך לבדוק אם זה יימשך כך.  הם שמשנים את 

, כי אז כל ענין הנתוק המצב,  ולא  אנו, ואיני רוצה להשלים עם כך שיבנו להם גשר
של  הארמיה  השלישית  מתבטל.   כל  המאבק שלהם הוא על כך שיפתחו דרך אל הארמיה 

  , הוא מסביב לארמיה השלישית.-22.10השלישית, וכל ענין הקוים של ה
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

מה  אתה  רוצה שהאו"ם יעשה?  הוא יגיד שזה מגיע 
  להם.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
  יכולים להעביר, כי זהו שטח שלהם. הם
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  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:

  
בין  שתי הרעות אשר עומדות לפנינו, ההצעה של שר 
הבטחון  היא  הרע במעוטו.  כל הרעיון של הזדקקות להיתר שלנו כדי להעביר שיירות 

סודות עושות זאת באגם אל  סואץ  ומסואץ  אל  הארמיה  השלישית, תוך קביעה כמה רפ
שכאילו  בידם,  הופך  להיות  מופרך מיסודו, ברגע שהם רשאים לשוט בין העיר סואץ 
  לבין  הארמיה  השלישית.   גם  אני  רואה  את כל הקשיים הצפויים לגולדה בביקורה 

הברית,  אך  ביניהם  זה  אינו  הקושי העיקרי אלא להיפך, אם תרצה להוכיח - בארצות
אש במצב כזה, זוהי דוגמה טובה לכך, ואני מקוה - אפשר  להחזיק הפסקת- ה  שאילשומעי

כי  הדברים  ייאמרו  באופן  אינטימי ולא יפורסמו בעתונות.  לכן אני מציע למנוע 
  שייט  באגם  המר,  בין  סואץ  לבין  הארמיה  השלישית,  ואל  תשכחו  כי בינתיים 

  מנדב אנו סגורים.- אל- בבאב
  

  שלה ג. מאיר:ראש הממ
  

  מסוקים. 3בעצם אתמול הפלנו להם 
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

  נגיש באותו זמן תלונה על הפרת הפסקת האש מצידם.
  

 ----  
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

כפי  92השמות  שהועברו  אלינו,  ולא    82מבין  
  פצועים. 60שאמרתי קודם, יש בידי המצרים 
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נחתי  מן הרעיון המצרי הוא, שצה"ל יעביר מה  שפע
ק"מ מהתעלה, והמצרים ישאירו בצד המזרחי של התעלה  30את  הכוחות  שלו  למרחק של 

כוחות סמליים קטנים, ובין צה"ל לבין המצרים יהיה אזור מפורז.  לא מדובר כאן על 
ורז שארל'ה ק"מ, אז אם האזור המפ 30גודל  האזור  המפורז,  אך היות וצה"ל ייסוג 

ק"מ, פרוש הדבר שהכוחות המצריים יימצאו  10ק"מ פלוס  10ק"מ, כלומר  20הציע הוא 
בקו  של  דרך החת"ם, בו הם נמצאים עתה.  אם הדבר הזה מתקבל עלינו כעקרון, אפשר 

  יהיה לדבר אחר כך על הפרטים.
  

  שר התיירות מ. קול:
  

לאורך כל התעלה, או רק באזור הארמיה השלישית הם 
  מציעים זאת?

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
הוא  לא  פירט, אך כנראה שלאורך כל התעלה.  אין 

ק"מ.  מה שייצא הוא,  30שום מקום ממערב לתעלה בו אנו מרוחקים מהתעלה יותר מאשר 
מקומות מסוימים לאורך שמערבית לתעלה נצא מכל המקומות, ואילו הם לא יימצאו כלל ב

התעלה ממזרח, כמו ליד האגם המר, ואנו נימצא כמעט עד איסמעיליה.  השטח שהם אינם 
  ק"מ, מאיסמעיליה עד דרומית לאגם המר. 50נמצאים בו ממזרח לתעלה, הוא כמעט 
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

והם  יקחו  את הארמיה השלישית וישאירו רק כוחות 
  ארגוניים?

  
  מ. דיין: שר הבטחון
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מה  שהם מציעים לנו הוא, כי ניסוג מזרחה, ומאחר 
ק"מ, ואז יהיה אזור  20ק"מ  ממערב, הרי שניסוג   30ואיננו  נמצאים  בעומק  של  
  מפורז, והם ידללו את כוחותיהם.

  
  שר הסעד מ. חזני:

  
האם  אנו  קושרים את ענין השבויים בסוריה באיזה 

  לנו זוהי חזית אחת.שהוא אופן בשיחות האלה?  בשבי
  

  שר התיירות מ. קול:
  

  דברנו על כך.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

אני  רוצה  למסור  מה  שמסרו המצרים בג'נבה ומה 
שמסר הצלב האדום לנו.  כדאי שנציג הממשלה ישמיע זאת היום בעת הדיון בכנסת.  הם 

רובות רשימות בצהריים  כי  הצלב האדום יתחיל לקבל בשעות הק  -12.00מסרו  לנו  ב
) שישנם 5-6שוטפות  של  שבויים ישראלים שם.  המצרים מוכנים להחזיר מיד גוויות (

שבויים ישראלים פצועים.  45אצל  -12.00בידיהם.   נציג  הצלב האדום בקהיר יבקר ב
מצרים  מבקשת  שנציגי הצלב האדום בישראל יורשו לבקר באזור הארמיה השלישית, כדי 

האדום רשימת הפצועים המצרים - פצועים.   מצרים  מבקשת לקבל מהצלבלהכין  רשימת  ה
בבתי  חולים  בישראל.   מצרים מבקשת שנציגי הצלב האדום בקהיר יבקרו בעיר סואץ, 
כדי  להכין  רשימות של חיילים ואזרחים פצועים, וכן אולי פצועים ישראלים שנשארו 

ם לגשת לחלופי פצועים.  סגן אבידן שם.  לאחר שתקבל את הרשימות הנ"ל, מוכנה מצרי
  יוחזר היום או מחר.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  חשבתי שהביאו אותו.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  הוא אצל ארל'ה, בוודאי שלחו אותו הביתה.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

מטוס  של  הצלב  האדום  עומד לרשותנו בקפריסין. 
, וזה כולל את הפצועים.  ישנו ועד -200מספר  השבויים  שלנו  במצרים הוא למעלה מ

צבורי  בארץ  למען  השבויים  שלנו בסוריה, והוא ביקש להפגש איתי ולטעון לכריכת 
ענין  השבויים במצרים לענין השבויים בסוריה.  ברור שאנו לא הולכים לכך.  כל מה 

  שנוכל לומר להם, והוא לא הרבה, שאנו עושים הכל.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

  מה פצועים יש לנו שם?כ
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  לא פחות מאשר במצרים, אני חושש.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

הסכנה  היא,  שאם  אנו כורכים את החזרת השבויים 
הפצועים  שבמצרים  עם  החזרת השבויים הפצועים שבסוריה, אין כל בטחון שזה יעזור 

יעכב את המצרים מלהחזיר את הפצועים לפצועים  שבסוריה,  אך  יש  בטחון גמור שזה 
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שבידיהם.   אין  זה  כאילו  סאדאת יכול לתת הוראות לאסאד, בעיקר כאשר יש עכשיו 
אש.  כל זה הוסבר, ואנו עושים מה - ויכוח ביניהם ומרירות על שסאדאת הסכים להפסקת

ום דבר שאפשר, קודם כל להשגת הסכמה סורית למשא ומתן.  כאן לא השיג הצלב האדום ש
עד  לפני  שעה,  ואין לנו סנקציה נגדם.  אין לנו מאחז אשר יעיק על הסורים, פרט 

  לחדוש האש וללחץ מדיני.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

עלינו  למצות  את הלחץ המדיני, ואני מציע שנבקש 
הברית, ובקשתי כבר מהשגריר שלהם כאן, כי יפעילו השפעתם על הסובייטים - את  ארצות
  ל כבוד אמנת ז'נבה.בנושא זה ש

  
  שר הסעד מ. חזני:

  
  ודברת הכבוד של ברז'נייב.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
. 122בענין הרשימות וכבוד סעיף   70כבוד  סעיף  

צריך  לבקש  מוולדהיים  להבריק אל אסאד, להצביע על דו"ח הצלב האדום ולבקש אולי 
השבויים.  מענינת אותנו מאיטליה  אשר  מיוצגת  שם,  לשאול  מה  הם עושים בענין 

  תגובתם בענין זה לגורמים אשר פונים אליהם בענין אמנת ז'נבה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

יכול  להיות  שבענין  סוריה נצטרך להגיע לדברים 
חמורים  יותר.   אם  לא יזוז שום דבר תוך כמה ימים.  אנו צריכים לומר שזהו חלק 

  צרים, ברור שזה יעכב את המצרים.מהפסקת האש.  אך אם נקשור זאת במ
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  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

פנה  אלי  אב  שבנו  נמצא שבוי בסוריה בבקשה כי 
אעלה  את  ענין שבויינו בסוריה בפני הממשלה.  היה פעם ענין של "יונקטים" לטובת 
שבויים  בסוריה, אשר לא קויים על ידנו.  כולם יודעים שמצב שבויינו בסוריה יותר 

מאשר  במצרים,  ואם  לא  נכרוך  זאת, יהיה מצב של הפקרת השבויים בסוריה.   חמור
  הבטחתי לו למסור את דבריו לממשלה, אם כי אני מבין את המצב.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
הדברים  יושמעו  בכנסת.  זה ידוע לי מהפגישה עם 

  ועדת חוץ ובטחון.
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

דוגמה  שהביא  שר  הדתות  היא  המשכנעת ביותר. ה
בשעתו  ניסינו לכרוך את שחרור השבויים בסוריה בשחרור השבויים במצרים, ונכשלנו. 
היום  קורה ההיפך.  אך לא נרפה מכך.  מאתמול ועד היום התארגנו שורה של ארגונים 

וסדות בעולם, כמו ומוסדות  ישראלים,  והם  מפעילים לחצים מוסריים על ארגונים ומ
  ספר לרפואה וכו'.- רוטרי, בתי

  
בעקבות  הערתו  של  שר החוץ אני רוצה לומר שאני 
מודאג  מהקמת  ועדים.   הועד  למען שחרור שבויינו יהיה ממשלת ישראל, אחרת היום 

  האדום ומחר נגד ממשלת ישראל.- תהיה הפגנה נגד הצלב
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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  האדום.- הצלביש היום הפגנה נגד 
  

  סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות י. אלון:
  

אני  בעד  לחצים  צבוריים, אך אנו כשרים צריכים 
  יש תוצאות. - להמנע מלתת גושפנקא ומעמד לועדים.  אנו עושים, והראיה 

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
בענין  השבויים אין לנו החלטות חדשות.  לעת עתה 

לתת רשימות, אך ההחזרה טרם התחילה.  הם אומרים כי אם ניתן אל  נשכח, הם הסכימו 
  להם את כל הרשימות, הם יתחילו להחליף פצועים.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
  את הרשימות ניתן להם תוך שעות.  זו אינה בעיה.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אולי  צריך  לעשות  סדורים,  כדי שאם יהיה צורך 

  היה לעשות זאת.במגע נוסף איתם, אפשר י
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

  זה מסודר באמצעות הצלב האדום.
  

  שר המשטרה ש. הלל:
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  האם  היתה  התפתחות  כלשהי בקשר למענק האמריקאי
  לרכישת נשק?  בשעתו נמסר על כך, האם המענק אושר?

  
  שר החוץ א. אבן:

  
זה  עומד עתה לפני הקונגרס.  בינתיים לא מבקשים 

  שק בידינו.כסף מאתנו, והנ
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  יש להם תהליכים שם.
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

עד היום הנשק הולך טוב מאד, ואני לא מציע לצלצל 
בכל  הפעמונים, לא מבחינת אשור סוגי הנשק ולא מבחינת התחבורה.  לא חלה כל האטה 

בין ראש הממשלה או  הכבדה עלינו, גם כאשר יש דבורים בטונים גבוהים באמצע הלילה 
לבין  שמחה,  כדי שזה יהיה מועבר הלאה (ואין הכוונה לשמחה עצמו), אין שום האטה 
אלא  היענות  נוספת.   הם  בקשו לשלוח לכאן שלוש משלחות של אנשי צבא אמריקאים. 
האחת  כדי  לבדוק את ענין האבידות שלנו בנשק, השניה כדי לטפל בדברים מתוחכמים, 

לבדיקת הטכנולוגיה של סוגי הנשק השונים של הצד השני.  - רה לשניה, והשלישית  קשו
אנשים.  אני  -25. היא מורכבת מ-11.00המשלחת  הראשונה  התחילה  בדיוניה הבוקר ב

רואה  בחיוב  רב את ענין המשלחות.  עוד לא היה לנו מקרה רע עם איזו שהיא משלחת 
ו אחרת הם מבינים יותר טוב את מצבנו אמריקאית.  הם נכנסים ולומדים, ובצורה זו א

ועוזרים.   קודם  כל,  עובדה  היא  שהמטוסים והאניות מתמלאים לפי הקצב המבוקש. 
ישנם  נושאים בהם בקשנו ולא נענינו, אך ישנה היענות ואין עצירה, וגם השלב השני 

  של האספקה הוא חיובי.
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  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

מר, כי האמריקאים לא נדמה  לי  שלא  אטעה  אם או
  רוצים בפרסום הידיעה שיש להם משלחת כאן.

  
  שר הבטחון מ. דיין:

  
  מאד מאד אינם רוצים.

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
אז  בבקשה מכם.  הם לא רוצים, כי המצרים אומרים 

  שהשנוי במצבם במלחמה היה, כי נכנסו גם האמריקאים להלחם עבורנו.
  

  שר החוץ א. אבן:
  

  .-1967כמו ב
  

  שר הבטחון מ. דיין:
  

שמות.   מבין  אנשי  המזח   82עד   עתה  קבלנו  
  מהשבויים ששמותיהם נמסרו, הינם פצועים. 60.  5הפצועים, כלולים ברשימה 

  
  השר לקליטת העליה נ. פלד:

  
  זו אינה הרשימה כולה.
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  שר הבטחון מ. דיין:
  

זוהי  רשימה חלקית לגמרי.  היא מורכבת מפצועים, 
לי  גם  לא כל הפצועים, ואלה שהתמסרו בידי אנשי הצלב האדום, ולא היה למצרים ואו

מנוס  מלרשום  אותם.  כלולים ברשימה אנשי מוצב המזח וקציני הקשור שהיו עם אנשי 
  האו"ם.

  
  שר האוצר פ. ספיר:

  
יש  לי  הערה:   אני מצטער ולפעמים זה אפילו לא 

מיליארד דולר.  2.2רוצדורה לאשור המענק בסך נעים  להזכיר  זאת.  אני מכיר את הפ
יש לי חומר ראשוני ממשרד הבטחון, והשבוע אולי ימסרו גם פרוט, אך כפי שהבנתי גם 

מיליארד לירות.  -22הסכום  שנתנו אינו פותר את כל הבעיות, ובכל זאת הוא מסתכם ב
 2.2ם אם תיתן אני  לא  רוצה  שייווצר רושם שממשלת ארצות הברית תכסה את הכל.  ג

  מיליארד, זה לא פותר שום בעיה.
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  נו, יותר טוב עם זה מאשר בלי זה.
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

אני  מרשה  לעצמי  לומר  שאני, יותר מאחרים ליד 
השולחן  הזה,  יודע  כי  זה אינו פותר את הבעיה שנצטרך לדון בה.  אני מדבר עתה 

מיליארד  11מיליארד דולר, הם  2.2כלה,  ולא  במושגים  אחרים.  בעניני  כסף  וכל
מיליארד לירות, שהוא פי כמה וכמה יותר חמור  22לירות, כאשר אנו צריכים סכום של 

ממה  שהיה  עד  כה.   יתכן  שיהיה צורך בשיחה, ורצוי שלא ישלחו את הנושא לועדת 
  השרים לכלכלה.



 30סודי ביותר                                30.10.73ממשלה    
 

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

  בהחלט.
  

  נסיעת ראש הממשלה לוושינגטון .  84
  הממשלה בשבתה כועדת שרים לעניני בטחון

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
שלשום  בלילה, בתוך כל הבעיות אשר עומדות ומתוך 

חשבתי כי אולי צריך לנסות להגיע  - חוסר  יכולת  הדברות  מסוימת  עם וושינגטון, 
מחה,  ואתמול  לא יכול היה לראות את לשיחות  עם  ניכסון.   בלילה  צלצלתי אל  ש

קיסינג'ר  עד הערב.  יש בינינו לבינם בלבול של שעות, בכל אופן היה זה אצלם ערב 
ואצלנו  לילה  או לפנות בוקר.  אך עוד אתמול קבלתי תשובה שניכסון מוכן לראותני 

ממצרים ביום  ה'.   זה  היה  עוד  לפני  שידענו  כי  שר  החוץ  המצרי כבר בדרך 
לוושינגטון,  מבלי  לשאול  קודם.   פשוט קיסינג'ר קיבל הודעה כי הוא בדרך, וזה 
נודע  לשמחה באמצעות הרדיו.  הוא שם, אך הבקשה שלי לראות את ניכסון, אין לה כל 
קשר  לכך,  כי  לא  ידענו על כך קודם.  פירוש הדבר שאני יוצאת, אם הממשלה תאשר 

  מחר  בבוקר  בוושינגטון  עם  אנשי  השגרירות,  וביום ה'  זאת,  על  מנת  להיות 
הצהריים,  אראה את ניכסון.  אני רוצה להשאר בוושינגטון - הצהריים  או  אחרי- לפני

ולא  לנסוע  לשום  מקום  אחר,  כדי  לנצל את יום ו' לפגישה עם ידידים מהקונגרס 
דון הנשיאים, כדי לראות אותי ואחרים,  ולראות  יהודים.  תבוא אולי משלחת של מוע

בוושינגטון.   בשבת  אין  לצאת.   התכנית שלנו היא להיות בוושינגטון עד למוצאי 
על יקח אותי מכאן ישר אל שדה התעופה בוושינגטון, ובחזרה מוושינגטון. - שבת.   אל

. אני חושבת שלא U.J.A- יורק, עם אסיפות הבונדס וה- אני  נורא לא רוצה להכנס לניו
יתכן  להפגש  רק  עם  קבוצה  אחת.  אם ירצו להביא כמה יהודים לוושינגטון, אראה 
אותם,  אך  התכנית היא לא לזוז מוושינגטון אלא לראות עד כמה שאפשר יותר אנשים, 
לעדכן  אותם  ולהגיד  להם  מה  שאנו  רוצים  מהם.   אולי תהיה גם הופעה במסיבת 

  עתונאים.
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עצם לאשור הממשלה, הוא נסיעתי מה  שאני  מביאה ב

לוושיגנטון.   איני  יודעת  אם  אעמוד שם חזק.  השר ורהפטיג, יכול להיות שצריך 
  לשלוח לשם אנשים יותר תקיפים.

  
  שר החוץ א. אבן:

  
מתוך  הנחה שההצעה מתקבלת, תפורסם הודעה משותפת 

סמולטנית, והפגישה לפי  שעוננו.  הם בקשו הודעה   4.00בוושינגטון  וכאן  בשעה  
  .WORKING VISIT- תוגדר כ

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
לא  בקשתי טכסים וארוחות, אלא רק שיחות משותפות 
עם ניכסון ועם קיסינג'ר, כדי לנסות לרכז את השיחה בדברים אחדים הקשורים להפסקת 

  לקו  האש,  מובן  בחילופי  שבויים, ועל כך לא צריך לחזור, כל הבעיה הזו של חזרה
ונסיון להסביר מדוע אין זה מתקבל על הדעת, ואיננו מחוייבים לקבל קביעה  -22.10ה

של  מישהו, היכן היה הקו.  אמר אבן שדובר האו"ם בקהיר אמר כי בקושי אפשר לגלות 
? -22.10איפה  הקוים עכשיו.  אתמול הייתי בשטח, ונוכחתי בכך.  אך לחפש מה היה ב

  צילם את הקוים. אומרים לי כי אולי מטוס
  

  שר המשטרה ש. הלל:
  

  כי היה חושך. -6.50הוא לא יכול היה לצלם אותם ב
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
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קודם  כל  נתייחס  לדבר הזה, אחר כך צריך לנסות 
ולהבהיר להם, כי אם אנו באמת רוצים במסגרת של הפסקת אש שתקויים, הקוים האלה של 

ים להבטיח זאת.  אני מדברת אפילו על הרצון הטוב היום בשום פנים ואופן אינם יכול
ביותר.  לו גם היה הרצון הטוב ביותר מצד המצרים, זה לא יכול היה להיות.  הקוים 

מש  גדול,  וגם אם ישנה פתיחה באש לא בכוונה ולא לפי הוראה - הם  כאלה,  שזה מיש
שהואשמנו לגביו כי מגבוה,  זה יכול לגרום מיד לכל מיני דברים נוספים.  היה דבר 

הבטחנו  ולא  קיימנו; והוא פריקת משאית אחת בלבד בשבת.  לך והסבר שבדיוק באותו 
מקום  בו החלט שהאספקה תועבר על המים, בדיוק באותה נקודה פרצה אש מן הצד השני. 
באותו  בוקר  נדמה  לי,  נהרג אחר מחיילינו ונפצעו כמה.  אלה הם קוים שלדעת כל 

נפגשנו  איתם  אתמול, לא יתכן להמשיך לשמור על הפסקת אש בהם.  ולמען המפקדים  ש
הפסקת  אש,  אם  לא למטרה אחרת, צריך לשכנעו שטוב לעשות חלופים כאלה, או לפחות 

מצרי להזיזנו אל קו - לנסות  לעשותם  מן  הצד  האמריקאי, ושלא יצטרפו ללחץ הרוסי
  אחר.

  
ריטים, את זאת אחר כך יש לדבר על הנשק, לא על הפ

  שלושה נושאים הקשורים בכך.- עושים אחרים, אלא על שניים
  

  שר האוצר פ. ספיר:
  

אם  מותר  לי  להביע  משאלת  רבים  ומשאלה שלי, 
  הברית.- שתצליחי בשליחותך לארצות

  
  מזכיר הממשלה מ. ארנון:

  
  הממשלה ימלא את מקומך.- אני מניח שסגן ראש

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:
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  ש הממשלה ימלא מקומי, לצערי לא לזמן רב.סגן רא
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  בקשר  לנסיעה,  בדרכי  לכאן  שמעתי ברדיו כי שר 
  החוץ  המצרי  פהמי  כבר  הביא  תכנית  שלום ודן על כך עם קיסינג'ר.  האם על כך 

  אש. - תתדברי שם?  אני שואל זאת, משום ששמעתי ממך כי העיקר יהיה הדיונים על הפסק
  האם יש בכך משהו?

  
  ראש הממשלה ג. מאיר:

  
לא  היית כאן כאשר אמרתי שבקשתי את הפגישה בטרם 
היה  לי  מושג  שפהמי  בא לוושינגטון.  קודם כל אדון בענין הפסקת אש ומה שקשור 
בכך.   ברור  שאנסה לרצות לדעת אם יש להם מחשבות על משא ומתן לשלום, אם יש להם 

פי  הרוסים על כך.  אמנם הם נשבעים שאין להם, אך ארצה לדעת איך הם התחייבות  כל
  רואים את הדבר.

  
  שר התיירות מ. קול:

  
אני  חושב  שלא  בכל  יום  נוסעים  אל  ניכסון, 
  ומכיוון  שכך,  יש  הכרח  שניכסון  ידע שלא נשוב ואיננו יכולים לשוב אל גבולות 

רס, וזה בשבילנו ענין שהעם מלוכד סביבו.  יש וגם  לא  אל  תכנית רוג'  -4.6.67ה
חלוקי דעות על דברים אחרים, אך לא על כך.  זו הזדמנות לדבר עם האמריקאים על כל 
הבעיות הגדולות, כי איש אינו יודע מה יכול לצוף או להתרקם מחר. אני מחשיבה מאד 

דברות על דברים את  הנסיעה הזו.  אני חושב שזוהי הזדמנות גדולה ומוכרחה להיות ה
שישראל אינה יכולה לוותר עליהם, שהם חיוניים ביותר עבורנו, כדי שלא ינסו ליצור 

  בפנינו עובדות מוגמרות.
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  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

עוד  משפט  אחד:   אני מניח שאם תובאנה התכניות 
  הגדולות לפני ראש הממשלה, תהיה לנו אפשרות לברר אותן ולהביע דעה.

  
  ה ג. מאיר:ראש הממשל

  
מר ורהפטיג, שאלת את זאת פעמים אחדות.  מה עולה 
על  דעתך?   אם  אתה  היית ראש ממשלה, האם היית גומר עם ניכסון תכנית שלום בלי 

  הממשלה?
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

  כן. - אם היה מותר לי 
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

מדוע אתה חושב כי אעשה זאת?  בכל פעם אתה מזהיר 
  תי שלא אמכור את המולדת.  דברים פחות חשובים אני מביאה לממשלה.או

  
  טוב:- שר הבריאות ו. שם

  
האם  יש  מידע על השיחות של קיסינג'ר עם השגריר 

  המצרי?
  

  שר החוץ א. אבן:



 35ביותר                   סודי              30.10.73ממשלה    
 

  לא.
  

  מ_ח_ל_י_ט_י_ם :
  

הברית לשיחות עם הנשיא ועם - לאשר  את  נסיעת  ראש  הממשלה  לביקור עבודה בארצות
  ).31.10.73כיר המדינה, למשך ארבעה ימים החל ביום ה'בחשון תשל"ד (מז
  

  הממשלה בעת העדרה מהארץ.- סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות ימלא את מקום ראש
  
  דרישת סיעות הלכוד לכנס מיוחד של הכנסת בענין השבויים הישראלים.  85
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

מטעם סיעות הלכוד, היום בכנסת - ישנה  הצעה  לסדר
בענין  השבויים  הישראלים.   דיין יענה על ההצעה, ויציע להעביר את הדיון בענין 

  והבטחון.  שזה יהיה ברור.- השבויים לועדת החוץ
  

  מ_ח_ל_י_ט_י_ם :
  
  

היום של סיעות הלכוד בענין השבויים - שר  הבטחון ישיב בשם הממשלה על ההצעות לסדר
  את הנושא לועדת החוץ והבטחון.הישראלים, ויציע להעביר 

  
  כוונת ההתפטרות של שר המשפטים.  86
  

  מזכיר הממשלה מ. ארנון:
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רציתי  להביא  לידיעת  הממשלה  שקבלתי שלשום את 
המכתב  הבא  משר  המשפטים:   "הריני  לבקשך  בזאת  להביא רשמית לידיעת הממשלה, 

ד:  הממשלה, כי יש בדעתי להתפטר (א') לחוק יסו21בישיבתה  הקרובה,  בעקב  סעיף  
מחברות  בממשלה  על  ידי הגשת כתב התפטרות לראש הממשלה.  אודה לך מאד אם תואיל 
להודיעני,  לפי כתובתי במשרד המשפטים בירושלים, אם ומתי הבאת את ההודעה האמורה 

וש לידיעת  הממשלה, כדי שאוכל להגיש לאחר מכן את כתב ההתפטרות לראש הממשלה, הדר
  לפי החוק".

  
(א)):  "שר, למעט 21החוק אומר באותו סעיף (סעיף 

ראש הממשלה, רשאי לאחר שהודיע לממשלה על כוונתו לעשות כן, להתפטר מן הממשלה על 
שעות לאחר  48ידי  הגשת  כתב  התפטרות לראש הממשלה; כהונתו בממשלה נפסקת כעבור 

  חזר בו השר מהתפטרותו לפני כן". שכתב ההתפטרות הגיע לידי ראש הממשלה, זולת אם
  

  שר הדתות ז. ורהפטיג:
  

אם  מותר לי לשאול את ראש הממשלה בענין זה:  יש 
אצלנו  קואליציה  של  מפלגות,  ולא  עניני  להתערב, אך אני רוצה לדעת, האם ראש 
הממשלה  אינה  סבורה  שאם הבחירות תדחינה עד סוף דצמבר, כדאי לבקש משר המשפטים 

ב  את  התפטרותו ולסיים את הקדנציה, על אף כל חילוקי הדעות שישנם?  זה אינו לעכ
ענין  של  אי אמון אישי בשר המשפטים, עד כמה שאני יודע.  אפשר לדחות את הענין, 
היות  וכולנו  סבורים  כי צריך לדחות את הויכוח עד לאחר שנגמור את המוטל עלינו 

  את משר המשפטים.בנצחון.  אולי ראש הממשלה תבקש ז
  

  ראש הממשלה ג. מאיר:
  

לא  בקשתי  משפירא להתפטר, שפירא לא אמר לי מלה 
וחצי  מלה  לפני  שפורסם  ברבים, שהוא דורש את התפטרותו של שר הבטחון, ועל עצם 
התביעה  הזו  הגבתי.  בא אלי שפירא ביום ד' כאשר היתה ישיבת הכנסת האחרונה ולא 

וא בא בערב, לאחר שכל היום בדרך הטבע הגיעו אלי שמועות על הייתי  בירושלים.   ה
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מה  שמתרחש במזנון הכנסת.  הוא נכנס לחדרי ואמר:  היות ואני מניח שאת לא תפטרי 
את  דיין,  אז אני אתפטר.  האמת היא שלא אמרתי מלה וחצי מלה על מנת לשכנעו שלא 

לממשלה, יכול היה להכנס ולדבר להתפטר.   יש  חלוקי  דעות,  יכול היה להביא זאת 
איתי  מלים  אחדות  קודם, כדי להגיד לי מה דעתו.  שאלתי אותו, ואתה חושב שהיום 
הוא היום הנכון, והכנסת היא המקום הנכון?  קודם דיבר על כך בהנהלת המערך, ואחר 
 כך  נודע לי כי באותה ישיבה דנו בעניני בחירות ודחייתן, וכנראה משום כך היו שם
גם  אנשי השלטון המקומי, וזה נפוץ בכל הפרובינציה ולמחרת היה גם בעתון.  שאלתי 
אם  זה  היום  הנכון  והכנסת היא המקום הנכון להוציא תביעה כזו.  שאלתי אם הוא 
חושב  שזה  מוצדק  לעשות  זאת, והוא אמר:  כן, חיכיתי עד הפסקת אש, היום סוריה 

  ת הענינים.  באותו רגע היו קרבות בסיני.קיבלה את הפסקת האש, גמרתי א
  

לא  ניסיתי לשכנע אותו שלא ינסה להתפטר, כי לפי 
מיטב  הכרתי  את  הדברים המינימליים, לא עושים כך.  לא צריכים לשכנע אותי בקשר 
לשפירא.   חשבתי  בזמנו  כי  הוא  לא צריך להתפטר, ניסינו לשכנע אותו ולא שמע. 

  ביוזמה כדי להחזירו לממשלה, ואיני מצטערת על כך. לאחר שהתפטר, נקטתי
  

  שלושה  ימים  לאחר  שכתב  את  המכתב הזה, הודיע 
  בעתון  בערך  כך,  וגם על ידי חברים, שאם לא אודיע בפומבי שיש לי אמון בו, הוא 
  יתפטר.  זה דבר בלתי הגיוני.  כאשר אמר מה שאמר בנוגע לדיין, הייתי צריכה לומר 

  לי  או אין לי אמון בדיין כשר בטחון.  על מה אביע אמון בשפירא?  על כך   אם  יש
  שהוא  שר  משפטים  או  על כך שדרש התפטרות חברו בממשלה?  ובאיזה ענין?  ובאיזה 
  זמן?   אמרתי לו מה שאמרתי בפומבי:  יש בעיות ויש שאלות, וכאשר נתפנה לדון בכך 

  , ונלמד כדי לדעת.  אך כאן קודם כל צריך לבחור בצורה  אחראית,  נשב  כולנו  יחד
  ראש,  והראש  הזה  צריך להתגלגל, והכל בפומבי, לאזני העם, לאזני כל הארץ.  איך 
  עושים דבר כזה?!  אני פשוט לא מבינה אותו עד היום הזה.  הוא בדרך כלל איש חכם. 

  מה הוא עשה פה?!
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  קבל את אני יכולה לעשות רק אחד משני דברים, או ל
  ההתפטרות,  כלומר  להביא  זאת  לידיעת הממשלה כדי שתקבל זאת, או להודיע שיש לי 
  אמון בו, בכך שדרש את התפטרותו של דיין.  זה אינו הולך יחד בכלל.  האם זה ענין 
  של  אמון?   אם יש לי אמון בו כשר משפטים?  הוא העמיד סימן שאלה, אם דיין יכול 

  דרש את התפטרותו, לא פחות ולא יותר, ונכנס אלי לחדר עם אתגר. להיות שר בטחון, ו
  הוא אמר שהיות והוא מניח כי לא אעשה זאת, הוא עושה זאת.  אני מצטערת, אין דרך 
  אחרת,  וזה  אינו שייך לבחירות.  לא גרמתי לכך ולא דרשתי זאת.  זה גרם לי צער. 

  ם יחד בממשלה.  איזו רוח נכנסה בו שפירא  הוא  חבר עשרות שנים, ושנים אנו יושבי
  באותו  יום, שעשה מה שעשה?  אני לא יכולה להבין זאת, ונדמה לי שזה אפילו בנגוד 
  לחוק  יסוד  הממשלה.   יש איזו אחריות קולקטיבית, ובענין זה, בענין המלחמה, מה 

  מבררים  הוא אמר לעם ולמשפחות האומללות?  נניח שהוא חושב כך, גם זה מותר, אך כך
  שנה,  25זאת?  אני לא זוכרת, אולי יזכירו לי החברים, אם היה עוד מקרה אחד במשך 

  שחבר  ממשלה  דרש התפטרות של חבר ממשלה אחר.  אני לא זוכרת מקרה כזה.  פשוט לא 
  עושים כך, לא פה ולא במקומות אחרים.

  
אני  יודעת  שחבר אשר מגיע למסקנה כי אינו יכול 

חבר אחר בממשלה, מודיע כי הוא מתפטר, אך כך?  אני לא מבינה איך נשב להיות  עם  
יחד  אחרי זה.  בכל זאת אני אומרת, תאמין לי ורהפטיג שיש לי יותר צער מאשר לך, 
לא  רק  משום  שהוא חבר מפלגה שלי.  אני זוכרת אותו עוד כאשר היינו יחד במועצת 

א.  גם לאחר שחזר לממשלה, עשרות פעמים פועלי ירושלים, ויש לו הרבה זכויות לשפיר
שאלו  אותי סטודנטים ואחרים, איך אפשר?  אז הייתי קמה ומסבירה להם מי זה שפירא 

  ובמה חטא.
  

  הישיבה ננעלה.


