
 

 

 דיווח על פגישתם של גולדה מאיר ועזרא דנון עם עבדאללה, מלך ירדן
 

רה ימים לפני ההחלטה באו"ם, התקיימה פגישה עם עבדאללה מלך ירדן. בערך עש

השיחה התנהלה על יסוד זה שיש בינינו סידור והבנה לגבי מה שהוא רוצה ומה שאנחנו 

הוא אז הבטיח לנו כי ידידותו בעינה רוצים וכי האינטרסים של שנינו אינם מתנגשים. 

קיימת כלפינו וכי לא תיתכן שום התנגשות בינינו. אבל השיחה נגמרה בכך שאנחנו 

 נפגש עוד מעט אחרי ההחלטה...

לאחר קבלת ההחלטה מטעם האו"ם ]בא איש מטעמו של המלך עבדאללה[ בהצעה, 

יני העולם הערבי עם שנעשה ויתור בשטח, בכדי שהוא יוכל אז להופיע ביתר תוקף בע

 איזה ריווח. הודענו שלא בא בחשבון שום ויתור בשטח...

מאז לא היה לנו קשר אתו לפני שבוע נקבעה פגישה. המלך פגש אותנו בידידות, אבל 

זה היה, בכלל, איש אחר, מאד מדוכא, טרוד, עצבני. הוא הודיע מה הצעתו לנו: שהארץ 

על שטחי א"י וירדן[, שתהיה בתוכה תהיה אחידה ]כלומר, שתקום מדינה אחת 

אביב. -תל –אוטונומיה ליהודים באותם האיזורים המאוכלסים על ידם ביותר, למשל 

הירדן. יהיה -סידור זה יהיה לתקופה של שנה. כעבור שנה זו, תצורף הארץ לעבר

 פיפטי. הוא דבר על זה שהוא רוצה בשלום ולא בהרס.-פרלמנט של פיפטי

הן היה בינינו דיבור. סמכנו על הדיבור הזה. סמכנו על הידידות בתשובה אמרנו לו: 

הזאת. אנו גם ראינו שהדידות שלנו מיוסדת על גורם אחד נוסף: שיש לנו אויבים 

משותפים ]הכוונה לערביי ארץ ישראל[. במשך חמשת החודשים האחרונים אנחנו גם 

פתי הירושלמי וכוחו ירד עשינו דבר שהוא לתועלתו: הצלחנו להכות באויבים האלה. המו

מאד בארץ, והצלחנו להבריח את הכוחות הזרים שפלשו לארץ, ועוד אף פעם לא היתה 

 דרך כל כך סלולה בשבילו ]לחיזוק שלטונו[ כמו עכשיו.

 –הוא אמר, אז הייתי אחד ועכשיו אני אחד בין חמישה ]הכוונה להחלטת צבאות ערב 

פלוש למדינה החדשה, אם תקום[ ואני לא יכול ל –מצרים, סוריה, לבנון, עיראק וירדן 

 אחרת...

 –כי אנחנו מוכנים לכבד גבולות, כל זמן שיש שלום. אבל במקרה של מלחמה  אמרנו לו,

 נלחם בכל מקום, במידת הכח שיהיה לנו.

 דבריה של גולדה מאיר. ומוסיף עזרא דנון(:  –)עד כאן נפרדנו ממנו בידידות. 

"אני מצטער מאד וחבל על הדם ועל ההרס בכל מקום. לאחר שגמרנו, הוא אמר: 

 נקווה שאנחנו נפגש ושלא ננתק את הקשרים".

 

  



 

 

 של משה שרתוק על עמדת הממשל האמריקאי דיווח 
 

בנובמבר,  29-ימיה כמו ההחלטה של ה –החתירה תחת ההחלטות של כט בנובמבר 

ד משום שיש אנשים מלבד שיש הרבה שנאת ישראל ]במחלקת המדינה של ארה"ב[ ועו

 שאינם מבינים מדוע מגיע לעם היהודים שתהיה לו מדינה.

כ"ט בנובמבר ואשר הכריעו את הכף נגד ]ההחלטה להקים מדינה -התמורות שחלו מ

 יהודית[ הן אלו:

ראשית שינויים פנימיים ]הנשיא טרומן חושש שלא ייבחר מחדש, ועסוק בפוליטיקה 

 פנימית[.

ת הקהל האמריקאית[ וגם אישי השלטון מוכרחים להיות רגישים שנית ]חלו שינויים בדע

 לדעת הקהל.

חולשתנו הצבאית בחודשים הראשונים של המערכה ]האמריקאים  –הדבר השלישי 

 התאכזבו מכך שהיישוב היהודי לא מנצח את הערבים נצחון ברור[.

ת והדבר הרביעי הוא ההידרדרות החריפה מאד של היחסים עם רוסיה הסובייטי

 לאומי בכללו, שהוא העיקרי בעיני.-והחמרת המשבר הבין

]ועדיין, ארה"ב ממשיכה ללחוץ על היישוב היהודי לוותר על הכרזת עצמאות להסכים 

 ביניים הם מציעים שלב של שביתת נשק.-שלבלמשטר נאמנות של האו"ם[ ובתור 

]ארה"ב אומרת ליישוב היהודי כך[: "אנחנו לא ניתן ליהודים לנהל מלחמה, שאיננו רוצים 

בה, בדולרים שלנו". בזה היה רמז לא רק למגבית מאמריקה ]תרומות שהעבירו יהודי 

ארה"ב ליישוב היהודי[ אלא גם ]איום[ שהם יכולים להטיל הסגר של דולרים על ארץ 

 ]ובכך למנוע מהמדינה היהודית לקיים כלכלה סדירה[.ועל המזרח התיכון כולו ישראל 

אז אין לנו תביעות לעזרה מצדם, במקרה של פלישה ]של  –אם אנחנו הולכים בדרכנו 

. כלומר: אם נחליט להקים מדינה בניגוד להמלצתה של צבאות ערב למדינה החדשה

-מסחר בין צריך לדעת שהיא לא תעזור לנו, ואולי אפילו תפריע לנו לקיים –ארה"ב 

 לאומי[.

  



 

 

 דוד בן גוריון
 

 הזמן בוער משני טעמים:

מפני סכנת הפלישה שיכולה להיות בכל רגע. יכול להיות שהיא כבר התחילה  .א

 ]הלגיון הירדני התקיף את גוש עציון. הגוש הנצור נפל כעבור יומיים[.

]עזיבת הבריטים את הארץ ביום ששי בערב מחייבת  14.5-מפני התאריך של ה .ב

 פעולה כלשהיא[. 

 

 יגאל ידין  –דיווח על המצב הצבאי 
 

]כוחות גדולים של צבאות ערב מתרכזים לקראת פלישה. הכוחות מוגבלים, וכל תזוזה 

 פירושה חשיפת חזית אחרת[. –של כוחות במטרה להגן על חזית אחת 

 ציון המצב חמור ביותר. בגוש ע

אינני נכנס לבעיה אם תהיה פלישה או לא תהיה. יש להניח שהדבר הזה הוא ודאי 

 ]ברור שתהיה פלישה[. 

המגמה שלנו היא: לא להסתפק בכל הפעולות הללו ]של הגנה[ אלא לעשות פעולות 

בקרבת הגבול וגם מעבר לגבול, כדי לחסום את הדרך לרכב  –אקטיביות על הגבול 

 משורין עד כמה שאפשר.

דוד בן גוריון, שואל את ידין: "איך אתה משער את עמידתנו, אם כוחם ]של האויבים[ 

 יגבר במשך הזמן?"

יש להם יתרון. אנחנו חסרים את  –וידין עונה: "הכוחות הסדירים של הארצות השכנות 

שלהם,  הנשק הזה ואת המשוריינים הללו. ]אבל יש תקווה ש[ האנשים שלנו, המוראל

היכולת שלהם והתוכניות שלנו והטקטיקה שלנו תצלחנה להתגבר על כח זה. אם אני 

רוצה לסכם ולהיות זהיר, הייתי אומר ברגע זה, שהצ'אנסים ]הסיכויים[ שקולים מאד. 

אם להיות יותר כנה, הייתי אומר, שהייתרון שלהם גדול, אם כל הכת הזו תבוא ותילחם 

 בנו.

  

 

 

 



 

בעניין אפשרות שביתת נשק )בדיון על המצב בירושלים, אבל הוא דוד רמז, 

 מתייחס לשביתת נשק באופן כללי(:
 

שנחוץ אומץ רב עכשיו לשביתת נשק, ואני דורש שיהיה לנו האומץ הזה. אני יודע, 

חוללנו נפלאות עד עכשיו, אבל אני מפחד שהעבר איננו קו לעתיד. אני חושב, כי עוד 

א נעשה עכשיו דבר אשר על פי כל הפשטות של החשבון איננו נחולל נפלאות, אם ל

נשק כזאת אשר מאחוריה תעמוד אמריקה ורוב האומות -יכולים לעמוד בו. שביתת

נראה ל עכשיו לטובתנו במידה  –המאוחדות והיא תמנע פלישה של מדינות ערביות 

 מכרעת.

לעניין הזה ]הציבור  הרוח בציבור הוא מנוגד-יש גם עניין של חשבון פנימי, כי הלך

שלוש מפלות שלנו -מתנגד לקבלת ההצעה האמריקאית של שביתת נשק, אבל[ שתיים

 הרוח של הציבור וגם בצבא.-עלולות לשנות לגמרי את הלך

נשק, היום, בטרם נפרצה החזית. אינני רוצה להיות מנוצח -אני מציע לקיים שביתת

פני פריצה גדולה בטרם אספנו כוחות עתה על ידי הערבים. הם יכולים להעמיד אותנו ב

 במידה מספיקה.

 

 


