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 :דלעיל 561. הצעות ועדת השרים שנתמנתה בהחלטה מס. 563

 

 :אשכול. ראש הממשלה ל

 

ר הרצוג להביא את הסיכום "אני  אבקש  עכשיו את ד

 .של הוועדה

 

 :הרצוג. ר י"ל ד"המנכ

 

 

 אחד זה סיכום לגבי הנאום : בעצם  יש  שני  דברים

 חליטה בינתיים לדחות את הוועדה ה. ודבר  שני  לגבי השיחות עם האמריקנים,  ם"באו

 . הדיון בענין ירדן

 ישראל מציעה : לגבי  מצרים  מציעה  הוועדה  נוסח

 לפי . כריתת חוזה שלום עם מצרים על בסיס הגבול הבינלאומי וצרכי הבטחון של ישראל

 . הגבול הבינלאומי נמצאת רצועת עזה בשטח מדינת ישראל

 במיצרי  הבטחת חופש השיט( 1: חוזה  השלום  יחייב

 הבטחת חופש הטיסה מעל ( 3; הבטחת חופש השיט בתעלת סואץ( 2; טיראן  ובמפרץ  שלמה

 . פירוז של חצי האי סיני( 4; מיצרי טיראן ומפרץ שלמה

 אבל , אחר  כך  יש  סעיף  שהוא חל גם לגבי סוריה

 זיק תוסיף ישראל להח, עד לכריתת חוזה שלום עם מצרים:  נצטרך  להוסיף  אותו  כאן

 .1967ביוני  -10בשטחים בהם היא מחזיקה מאז ה

 

 :דיין. שר הבטחון מ
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אני  מבקש  שתחזור  עוד הפעם באיזה קווים ישראל 

 .ממשיכה להחזיק

 

 :הרצוג. ר י"ל ד"המנכ

 

 

תוסיף ישראל , עד  לכריתת  הסכם  שלום  עם מצרים

 .יום הפסקת האש, ביוני 10להחזיק בשטחים בהם היא מחזיקה מאז 

 

 :דיין. שר הבטחון מ

 

. אני  מציע  לכתוב  בשטחים  שהיא נמצאת בהם עתה

אני לא רוצה שנאמר תאריך שייתכן ולא , היות  ואנחנו  על  הסואץ ואנחנו על הירדן

 .היינו בו באותו יום

 

 :אשכול. ראש הממשלה ל

 

 .התאריך יהיה התאריך של הגשת המיסמך

 

 :הרצוג. ר י"ל ד"המנכ

 

 

אני . בשטחים  בהם היא מחזיקה כעת:  ידאפשר  להג

ישראל מציעה כריתת חוזה שלום עם סוריה על בסיס הגבול הבינלאומי :  עובר  לסוריה

 .וצרכי הבטחון
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פירוז  הרמה  הסורית (  1:   חוזה  השלום  מחייב

הבטחה מוחלטת של אי הפרעה לזרימת המים ( 2; ל"המוחזקת  עתה  על  ידי  כוחות  צה

וכאן שוב המשפט שעד לכריתת חוזי השלום עם מצרים ועם .   ממקורות  הירדן  לישראל

 .סוריה מחזיקה ישראל בשטחים שהיא נמצאת בהם כעת

 

 :בגין. השר מ

 

 -לא  תתורגם  כ"  הבטחה"אני   מקווה   שהמלה   

PROMISE אלא כ-  ASSURANCE. 

 

 :הרצוג. ר י"ל ד"המנכ

 

 

המדיניות שמוסרים  זוהי המדיניות המהותית וזו גם

 .עליה לאמריקאים בשיחות

 

, סוכם לדחות את הדיון, כפי שאמרתי,  לגבי  ירדן

אשר לבעיית .  הוא יגיד שהממשלה דנה בענין הגדה המערבית,  ואם  השר  אבן  יישאל

ם במזרח התיכון תפתח אפשרויות שר  החוץ  רק ימסור להם שהיווצרות השלו,  הפליטים

 .זאת הוא יאמר בכל השיחות. לשיתוף פעולה איזורית לפתרון בעיית הפליטים

 

 :אלון. שר העבודה י

 

" כינון השלום"להגיד " היווצרות"אני מציע במקום 

אלא על הסדר בינלאומי לפתרון , ואני  מציע  לדבר  לא  רק על שיתוף פעולה איזורי

 .בעיית הפליטים
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 :הרצוג. ר י"ל ד"המנכ

 

 

כינון השלום במזרח התיכון ושיתוף :  הנוסח  יהיה

פעולה  הנובע  מכך  יפתח  סיכויים  להסדר בינלאומי ולשיתוף פעולה אזורי לפתרון 

 .בעיית הפליטים

 

שהממשלה לא סיכמה , לידיעת השר אבן אנחנו מוסרים

עליו לומר , ל כך בוושינגטוןואם הוא יישאל ע,  את  הדיון  בענין  הגדה  המערבית

 .שהממשלה דנה בענין הגדה המערבית

 

 :ארן. שר החינוך והתרבות ז

 

האמריקנים  צריכים לדעת ?  ומה  בנוגע  לירושלים

 .זאת

 

 :הרצוג. ר י"ל ד"המנכ

 

 

אם אתה אומר שהוחלט על ירושלים ויחד עם זה אומר 

 .ספק ביחס לגדה אתה כאילו מטיל, שממשיכים לדון בענין הגדה המערבית

 

 :ארן. שר החינוך והתרבות ז

 

אז  צריך  להגיד שהממשלה דנה לגבי הגדה המערבית 

 .כולה
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 :הרצוג. ר י"ל ד"המנכ

 

 

שר החוץ , ם"לגבי עצרת האו. עד  כאן לגבי השיחות

הוא גם . בלי לפרט שום תנאים, רק  יזכיר את הדרישה לכריתת שלום עם מדינות שכנות

אבל הוא , כי זה מיד מעורר שאלת ממלכת הירדן, לא תיסוג בלי שלום לא יגיד שישראל

 -5ידגיש  את  העובדה שאין להעלות על הדעת שהסטטוס קוו אנטה יוחזר למצב מלפני ה

 .עד כאן סיכום הוועדה. אותו סטטוס קוו שהביא לפרוץ קרבות הדמים, 1967ביוני 

 

 :אשכול. ראש הממשלה ל

 

בענין . ו מתקבלות פה אחדאני מבין כי ההצעות האל

 .ירדן והפליטים עוד נשוב לדון

 

 :מ ח ל י ט י ם

 

לאשר את ההצעות שסוכמו על ידי ועדת השרים 

 .דלעיל 561. אשר נתמנתה בהחלטה מס

 

 (.ההצעות שמורות בידי מזכירת הממשלה)

 

 

 הישיבה ננעלה


