
 

  הגולן -ב.  הסכם הפרדת הכוחות והערכות מחדש ברמת

 (1974יוני   5 -מאי  30)וועדת ג'נבה   וסוריה     
 

הפסקת *                                                                                                                                                כללי

, ובתוספת של מובלעת  67ברמה"ג , הוכרזה כאשר ישראל מחזיקה בכל שטח הגולן, שהיה בידי ישראל לאחר  האש

 קמ"ר.  400 -בצפון הגולן בשטח של כ

אש , אך המשיכה בתקריות אש יזומות על ידה. הכוחות העיראקים לאחר -סוריה  הסכימה לכאורה להפסקת* 

הסכם,  הקושר אותם עם  –מה ,לא רצו לקחת חלק באיזה שהוא תהליך שהסתבר להם כי "המלחמה" מבחינתם הסתיי

(. לכן החלו הכוחות העיראקים לצאת 1948 -ישראל )עיראק לא חתמה על הסכם שביתת הנשק , עם ישראל ,ב

הכוחות                .                                               73נובמבר  5 -לאוק' וסיימו היציאה ב 25 -מסוריה כבר לאחר ה

 ,  אז עזבו את סוריה וחזרו לירדן.  74ינואר  1הירדניים  שהו בסוריה עד 

 

* ארה"ב , באמצעות קיסינג'ר )ובסיוע מסוים של בריה"מ(, לחצה על סוריה להגיע להסדר עם ישראל , בנוסח הסדר 

קבלת נתונים  –ה ללחוץ במיוחד על הימים". ישראל מצדה ביקש-ההפרדה ברמה"ג כפי שסוכם לאחר מלחמת "ששת

הסכימו  74לפברואר  27 -על השבויים המצויים בסוריה ועל גופות החללים הישראליים המצויים בידם.            ב

הסורים למסור לקיסינג'ר את רשימת השבויים המצויים בידם )בתמורה לשינוי קו ההפרדה באזור קונטרה. הנושא עוד 

 .  74למרץ  1 -ביקר השבויים ב יידון בהמשך(, והצל"א

 

 * פעילות ההטרדה והתקריות היזומות של הסורים חייבו מדי פעם פעילות ותגובות של צה"ל.                 

תקריות .  400נרשמו מעל  74מרץ  – 73בהכללה , יזמו הסורים תקריות אש )בעיקר ארטילריות(, ובתקופה של נוב' 

 תקריות.                     800 -התגברו התקריות , נרשמו קרוב ל 74במהלך חודשי אפריל ומאי 

 תקריות רבות היו גם באזור החרמון;  היו גם ימים שציפו לאפשרות של מתקפה סורית רצינית ברמה"ג.

שיא החרמון )מקום שהוחזק קודם ע"י יחידה "ארז" ונעזב(. המקום הותקף -נאחז כוח סורי בפסגת 74אפריל  9 -ב  -

                                          .      ובהמשך נפרצה דרך ממוצב הפיתולים לשיא החרמון.                                                                          269לאפריל , ע"י יחידה  14/13נכבש מחדש בליל ו

נתה בקרבת שיא החרמון , ע"י קומנדו סורי  שהצליח לקחת הותקפה מחלקת טנקים שלנו, שח 74למאי  2/1בליל  –

אנשי שריון.    חיילים סוריים עם מחבלים מלבנון נראו מדי פעם למרגלות החרמון.     המענה הישראלי  3בשבי 

                                                                                                      גיחות בלבנון.                 200-גיחות תקיפה בסוריה וקרוב ל 470 -לתקריות אלה היה בעיקר ע"י ח"א שהפעיל כ

 פצועים. 257 -הרוגים ו 61 –גבתה מכוחותינו  74מאי  – 73הפעילות הסורית בתקופה נוב' 

 

* המשך הלחץ האמריקאי )כולל  של סאדאת ומלך סעודיה , אשר תמכו בקיום ההסדר בין ישראל וסוריה( , הביא את 

 סוריה להסכים לקיום וועידת ג'נבה .  

  74מאי  31 -סוריה , התקיימה מ-להסדר הפרדת הכוחות והערכות מחדש, בין ישראל וסוריה ברמה"ג –ועידת ג'נבה 

עקבות ההסכם נסוגה ישראל מהמובלעת לקווי ההפרדה שסוכמו , ונערכה בשתי הרצועות של . ב74ליוני  5-ועד ה

 .74ליוני  26עשרים יום ,עד -דילול הכוחות , בשלושה שלבים , שבוצעו ב

 

 כללי - וועידת ג'נבה

כוועידה צבאית  * מבנה , ארגון וניהול וועידה זו היה מיוחד ושונה מוועידות בינ"ל אחרות.  סוריה ראתה וועידה זו

בלבד . בעוד ישראל )וכן ארה"ב ובריה"מ( ראו בוועידה זו גם תכלית מדינית  ברורה , המשלבת נושאים צבאיים עם 

משמעויות מדיניות.  גם הרכב המשתתפים בוועידה זו היה שונה.  הסורים סירבו למגע ישיר עם הנציגים הישראליים 

רח הביאו את הצדדים לצורך של מגע אישי(. לכן המצרים שמשו כאן )אם כי במהלך  הוועידה היו נושאים שבהכ

 כמתווך בין הנציגים הסוריים לבין הישראליים ולבין שאר המשתתפים/הצופים.     

 

 



עם סוריה וישראל נקבעו עקרונות ההסכם ועל בסיס עקרונות אלה וועידת  בעבודה מקדימה, שנעשתה ע"י ארה"ב *

ההפרדה , אזור החיץ המפורז -תוך פירוט גיאוגרפי מדויק של קווי   -ג'נבה צריכה עתה לפרט כיצד הדבר יבוצע בשטח

ושאים מרכזיים של כוחות האו"ם , שתי רצועות של דילול כוחות עם  המגבלות על גודל הכוחות והרכבן.   למספר נ

זמנים מוגדר ומוסכם , אך נשארו נושאים מיוחדים שמועד ושיטת ביצועם נשאר פתוח , ובוועידה זו צריך -נקבע לוח

            היה לסכמם.                                                                                                                   

גנרל סילאסווה , הכרתי היטב עוד מתפקידי כר' אכ"א. עתה   -מי שמיועד לעמוד בראשות הוועידה מטעם האו"ם  * את

כר' אג"ם )הוטל עלי לנהל את משלחת ישראל בג'נבה( ,יכולנו לשתף פעולה תוך אמון הדדי.  נפגשנו  יחד ללמוד 

, כי הוא נזקק לעזרה רבה.   קבעתי צוות להכנת ולבחון את נושאי הוועידה וכיצד לנהלם.    וברור היה מתחילה 

החומר לקראת הוועידה , שהתבסס בעיקר על אנשי אג"ת  ,כולל אנשי מקצוע טכניים מהמילואים ,להכנת מסמכים 

ומפות . צוות זה היווה החלק העיקרי של משלחת ישראל לוועידה.    בשגרירות ישראל בג'נבה, הקמנו מעין חפ"ק , 

מפות  ועם מערכת קשר זריזה ואמינה עם המטכ"ל בישראל, כדי לקבל  –ת גבוהה בהכנת מסמכים עם יכולת טכני

                 בעיות שתתעוררנה.                                                                                                              –נתונים ומענים לשאלות 

ל סילאסווה סיכמתי את הנושאים שיעלו לדיון בוועידה , את לוח הזמנים לביצוע  ושיטת ביצועם.  הבטחתי * עם גנר

 נכין ונציג את כל המפות והמסמכים הנדרשים לניהול דיוני הוועידה.  -שנסייע לו 

, המתקיימת  (73* חשוב לזכור שתקופה זו , של מספר חודשים לאחר על הפסקת האש )שהוכרזה בסוף חודש אוק' 

ימי שירות  120 -ו 90סוריה , חיילי מילואים רבים עדיין משרתים )ואחרים שוחררו לאחר -בסיני אך לא ברמה"ג

במילואים( ; מצב הרוח באוכלוסייה האזרחית בשפל . נאבקים בתוצאות המלחמה )הפצועים ,החללים ,הנעדרים 

ר באחריות המוטלת על הדרג הצבאי ולא על הדרג המדיני  השבויים( ; ועדת אגרנט וממצאיה המאכזבים  ,הפער שנוצ

לכל הדברים האלה ,שמש מועד ביצוע      -; תנועת המחאה של מוטי אשכנזי )סרן מיל' , ממעוז "בודפסט בתעלה(,

 -סוריה( ונקודת פתיחה חדשה.  בצה"ל  -ועידת ג'נבה, מעין נקודת סיום נוספת של המלחמה )האש פסקה גם ברמה"ג 

 ביטחוני , יש ממשלה חדשה.  -מפקדים חדש במטכ"ל ובפיקודים, קיימים שינויים במצב המדיני דרג

 

 ניהול                                                                                                                    –וועידת ג'נבה 

 --                                                                                                                     - המשתתפים בוועידה*   

נציג האו"ם בג'נבה.                                    –מינספאר  -גויאר , ו –מטעם האו"ם : היו"ר , גנרל סילאסווה ועוזרו 

מ. גזית )ממשרד החוץ. ישראל ביקשה לתת למשלחת גוון מדיני(  ,  אל"מ שיאון מטעם ישראל : אלוף הרצל שפיר ,  –

 –)מאג"ת(, היועץ המדיני רוזן ,  ונציג משה"ח לקשרי חוץ/עיתונות.                                                             

ערבי מהשגרירות המצרית בג'נבה.   -וכן אלאלוף מגדוב , השגריר המצרי בג'נבה  – ממצריםמטעם מצרים וסוריה : 

מטעם ארה"ב :  –אל דין טרזי.                    -עומר , והשגריר סלח-תא"ל טיארה ואל"מ אברהים אל –מסוריה 

מטעם בריה"מ : –דל למברקיס .                                                      –אטרטון והשגריר בג'נבה  -אברמס ו

שיטת ניהול גריר וינוגרדוב זוב , אל"מ טאטזניקוב ועוד אל"מ.                                                          * הש

היום הראשון הוקדש לחתימה על הפסקת האש וקביעת הנושאים בהם ידונו ביום המחרת ;  כל מפגש  – הוועידה

הדיון וצורת הצגתם , מסכם נושאים שלדעתו סוכמו וכן מציין בוועידה החל בפתיחה של היו"ר המכוון את נושאי 

 נושאים שטרם סוכמו ומי הם הצדדים החייבים תשובות לשאלות פתוחות. 

סיכמו כי הם משמשים משקיפים )בעיקר ע"י העוזרים שלהם(, שאינם לוקחים חלק  –* הנציגים של ארה"ב ובריה"מ 

נות לאחד הצדדים לשאול או להעיר , או לבדוק דברים עם היו"ר.  ואכן הם בדיונים. הם יכולים ,לא בעת הדיונים , לפ

 היו נאמנים לסיכום זה, בעת הדיונים לא הייתה כל מעורבות מצדם.    

                                                                                                                     

הישיבות של הוועידה , נוהלו ע"י  היו"ר בצורה טובה מאד. הוא לא ניסה לכפות דעתו. כשיש  – הפגישותניהול * 

  -מחלוקת , הוא הגדיר אותה וביקש מענה או התייחסות של הצד השני , לא מיד אלא לאחר בדיקה , ובאם יש צורך

ושאי הדיון , בהכנת ניירות עמדה , מפות בהצגת נ   -התייעצות עם הממשלה הנוגעת. הוא נעזר רבות בצד הישראלי

 ועזרים שונים.  מצד הצדדים , אני דברתי  מטעם ישראל , ומטעם הסורים, לרוב היה  דוברם ומייצגם גנרל מגדוב.

לא דובר אנגלית טובה , נעזר בעוזרו אל"מ  –בצד הסורי היו מדי פעם קשיים של הבנת החומר. תא"ל טיארה הסורי 

 א לא היה ממצטייני השפה האנגלית(. הם התבטאו מדי פעם , אך נעזרואל עומר )שגם הו

 

 



מגדוב.  המצרים היו הוגנים , ייצגו נאמנה את הסורים אך גם השתדלו שהוועידה תצליח.   –בעיקר באלוף המצרי  

 הקשר הטוב ביני לבין מגדוב תרם להבנת הדברים , קידומם ולפתרון בעיות.

  

 -הדו"חות הרשמיים של ארה"ב על וועידת ג'נבה , שוחררו לפרסום לצבור           ב  -הערכת ארה"ב על הוועידה* 

.  דוחות אלה הובאו לידיעתי )בסיוע של עיתונאי (.  בסיכום של דו"חות אלה  באה ההערכה הבאה 2005יוני  30

המשלחות. הסיכומים  :"משלחת ישראל הייתה מוכנה והופיעה ברמה גבוהה של ניהול ועבודת מטה, הרבה מעל שאר

שהתקבלו רובם היו אלה שישראל הציעה . כל ההסכמים וההצהרות של היו"ר , נעשו על בסיס החומר 

)המסמכים/המפות(  שישראל הכינה והגישה".  המעניין , למרות שארה"ב רצתה לתת לוועידה זו גם גוון מדיני , 

 – Egyptian – Syrian רבים , נקראה הוועידה :   בדיווח הפנימי של ארה"ב , שכלל תפוצה  לגורמים מדיניים
Israeli  military  working  Group . 

 

בצבע אדום ,  -. מסומנים קווי ההפרדה )הקו הסורי סוריה -פרדת הכוחות והערכות מחדש ברמה"ג: הלהלן-מפה 

מנהל אזרחי סורי(.  משני צדי  –כוח האו"ם )ובמקומות מסוימים  -הקו הישראלי בצבע כחול(, ביניהם , בחיץ המפורז 

ק"מ  מקווי ההפרדה ,  20 -ו 10קווי ההפרדה , קיימים בנוסף ,לכל צד,   שתי רצועות של הגבלת כוחות  במרחק של 

)מלחמת "ששת  67שנת  מלפניבהן נמצאים כוחות  המוגבלים  בסוג הנשק והיקף הכוחות.  כן רואים את קווי הגבול 

 הימים"(.

  d  -ובדרום .  c -קונטרה באזור החרמון.  במרכז באזור   a,b -בגוף המפה .בצפון -  a ' b ' c'  d' – ראה : הסימונים

 הדיונים שנסובו סביב נקודות אלה , ראה להלן. ליד רפיד.

 נושאי הדיון וסיכומם     –וועידת ג'נבה 

 

נפתחה וועידת ג'נבה, בנוכחות כל הצדדים והתקשורת ,  1130מאי , שעה  31 -ב        -* החתימה הראשונה 

הגנרל  –באווירה מתוחה אך לא עוינת. לא היה ברור , כיצד יתבטא שיתוף הפעולה בין הסורים לנציגם המדבר 

                                          המצרי. והשפעת הדברים על ישראל.                                                                                  

היו"ר, הגנרל סילאסווה ,  שאל את נציגי ישראל וסוריה "האם ממשלותיהם  נתנו ההוראה המתאימה על הפסקת האש 

למחר   -שעון ג'נבה( ,  והאם ניתנו ההוראות ונעשו הסידורים להחלפת שבויים פצועים  12:00)  11:00, היום לשעה 

                                        ואז הוזמנו הנציגים לחתום על ההסכם.                                                                                           . נציגי שני הצדדים , ענו כי ההוראות ניתנו    -" 12:00בשעה ליוני 1 -ה

חות התקשורת . התקשורת יצאה והחתימה בוצעה )אני מטעם ישראל , הסורים ביקשו שהחתימה לא תעשה בנוכ

ותא"ל טיארה מטעם סוריה(. בקשה זו של הסורים , שרצו להמעיט במתן נתונים ו"חדשות" לתקשורת מהנעשה בג'נבה 

 , הייתה אופיינית לאורך כל מהלך הוועידה.

 

ההפרדה ; בהחזרת גופות  -ז כללי להערכות מחדש בקווימה מוצע שיידון מחר ?   אני הצעתי לדון ב: לו" –היו"ר שאל 

ההפקר(.     נושא -החללים , משני הצדדים ; בסידורים לפינוי רק"ם פגוע משטחי הלחימה בין קווי הצדדים )שטח

הנעדרים עבור ישראל , עמד בעדיפות גבוהה . וחשוב היה להבהיר לסורים שהם חייבים מענה נכון ומהיר  –החללים 

זה, כדי שיהיה חלק בלתי נפרד מלו"ז הכללי להערכות מחדש בשטח.       הנציג הסורי שאל לאיזה רק"ם לנושא 

הכוונה. ואנכי הסברתי כי מדובר ברק"ם פגוע שנשאר בשטח בין הצדדים , ולישראל חשוב לבדוק ולחלץ מהם גוויות 

מחר נדון בלו"ז להערכות מחדש ובמידה  –ו"ר סיכם או חלקי גופות.              על רקע הצעתי לנושאים בהם נדון ,  הי

האם יש הערות  –.   וכמענה לשאלת היו"ר 16:00ויהיה זמן נדון גם בנושאים הנוספים שהוצגו. נפגש מחר בשעה 

 "  .blessing and good luck" ):   נוספות )לפי סיכום החומר האמריקאי אמר האלוף שפיר

 

ע"ג  –, הציגה ישראל את  הצעתה לביצוע ההערכות מחדש בקווי ההפרדה  16:00שעה  74יוני  1 -במפגש למחרת ה

וכן לו"ז לביצוע:  מועדים להחלפת גופות החללים , חילוץ רק"ם פגוע משטחי ההפקר ומועד החלפת   מפה מפורטת

 השבויים ;  

 להלן יפורטו הנושאים שנדונו, במהלך הוועידה  ואת סיכומם.

 

 

 



 

 
בצבע אדום , הקו  -. מסומנים קווי ההפרדה )הקו הסורי סוריה -פרדת הכוחות והערכות מחדש ברמה"גמפה : ה

מנהל אזרחי סורי(.  משני צדי קווי  –כוח האו"ם )ובמקומות מסוימים  -הישראלי בצבע כחול(, ביניהם , בחיץ המפורז 

ק"מ  מקווי ההפרדה , בהן  20 -ו 10מרחק של ההפרדה , קיימים בנוסף ,לכל צד,   שתי רצועות של הגבלת כוחות  ב

)מלחמת "ששת  67שנת  מלפנינמצאים כוחות  המוגבלים  בסוג הנשק והיקף הכוחות.  כן רואים את קווי הגבול 

.  c -קונטרה באזור החרמון.  במרכז באזור   a,b -בגוף המפה .בצפון -  a ' b ' c'  d' –ראה : הסימונים הימים"(.

 הדיונים שנסובו סביב נקודות אלה , ראה להלן. ליד רפיד.  d  -ובדרום 



 – החלפת השבויים* נושא הדיון: 

מבחינת ישראל , נושא החלפת השבויים מהווה נושא רגיש ודחוף )השבויים במצרים כבר הוחזרו מזמן( , המיידע 

מהשבויים החוזרים על חללים ונעדרים עשוי לסייע רבות .                                                        ישראל הציעה כי 

 6 -השבויים הישראלים המצויים בידי סוריה יוחלפו ב 73 -בידי ישראל ו שבויים סוריים המצויים 408  -השבויים 

שבויים  413.                                                                                     הסורים טענו שבידי ישראל 74ליוני 

ילים סוריים , אבל הסורים טענו שנתנו חי 408.  ישראל טענה כי הרשימה שהתקבלה מהצל"א מציגה רק 408ולא 

. בקשנו לקבל את המספרים האישיים של החיילים החסרים כדי שנבדוק.  בסוף הסתבר כי 413 -לצל"א את רשימת ה

חברי הפת"ח, ואחד אזרח עיראקי.  הסורים טענו כי הם נלחמו  –פלשתינאים  4חמשת "החיילים"  הנוספים הינם 

מלחמה )חיילים עם  –יהם כשבויי מלחמה, ישראל השיבה כי ההסכם מדבר על שבויי באזור ולכן יש להתייחס אל

                  מספרים אישיים מטעם צבאם( ולא על אנשי טרור.                                                                                   

 היו"ר הסכים עם עמדת ישראל. והנושא נסגר. 

בהמשך , הציגו הסורים רשימה של אזרחים סוריים שישראל לקחה בשבי )למעשה אזרחי רמה"ג(. וביקשו שישוחררו 

עם חילופי השבויים. ישראל התנגדה ומסרה שרשימה זו של אזרחים תצטרף לרשימת הפלשתינאים והנושא יידון 

 בנפרד , לא במסגרת הסכם זה.  וכך סוכם. 

 

  –ות החללים החלפת גופ* נושא הדיון: 

שוב , מבחינת ישראל , נושא רגיש. בעוד את רשימת השבויים קבלנו , ויכולנו להוציא את המשמעויות הנדרשות , כאן 

                                                                                 קבלנו את מספר החללים אך ללא שמותיהם . ואין ספק שלא ניתן יהיה לקבלם ללא זיהויים.                                              

גופות, והצענו לבצע  21גופות של חיילים סוריים , ולפי ידיעות שהיו בידינו אצל הסורים ישנן  309בידי ישראל היו 

(, 73פסקת האש של אוק' שנוספו לאחר ה 2גופות  )כולל  19ליוני.  הסורים הודיעו כי בידם רק  5 -החלפת הגופות  ב

                                                                    ואין בידם שמות החללים.  ישראל הודיעה כי ברצונה לזהות גופות החללים וכן תציג נתונים על שני החללים החסרים.                      

גופות החיילים  309 -ני השמות הנוספים , הסורים לא ידעו דבר.  הגופות , שזוהו. על ש 19עובדתית , קבלנו רק 

 הסוריים הועברו בצורה מסודרת לסורים .

 

 –ההפקר -חילוץ רק"ם פגוע משטח* נושא הדיון: 

הסורים הודיעו כי אין להם עניין לחלץ רק"ם פגוע שלהם. ואינם מבינים מדוע ישראל דורשת זאת.  חזרתי להסביר 

רוצה לבחון האם ישנן  גופות או חלקי גופות ברק"ם שלנו המצוי בשטח ההפקר )בין שני הצדדים(, הסיבה שישראל 

והדבר נדרש גם מסיבה דתית.  ובקשתי שגנרל מגדוב המצרי , יסביר ויעיד  כי מבצע דומה נעשה בחזית המצרית , 

מים )אולי מתוך רצון לא להגיע והוא נאות והעיד בהתאם. לא ברור מדוע הסורים התעקשו בנושא שנדון מספר פע

רק"ם  7 -טנקים ו 2למגע ולשיתוף פעולה בין הצדדים בשטח( , עד שלבסוף ,  ולאחר שהצגנו מפה בה יש פירוט של 

מקומות נפרדים בשטח ההפקר,  הסכימו הסורים  שהחילוץ יבוצע ע"י ישראל ,  בשטחים  כפי  3 -אחרים , המצויים ב

 .74וני לי 8-6שצוינו לעיל , בין 

 מפת הפרדת הכוחות והערכות מחדש* נושא הדיון: 

מפת הפרדת הכוחות והערכות מחדש של הכוחות , הוכנה וחולקה ע"י ישראל ליו"ר , לסורים ולמצרים. כבר  -- 

בתחילה, קבלו הצדדים , בעיקרון ובהכללה , את נתוני המפה ופירוט שלבי הביצוע של ההערכות הכוחות מחדש. 

ון מספר פעמים , בעיקר כדי לתת למצרים ולסורים ללמוד המפה, להעיר ולטעון על הצורך , במידה ויידרש והנושא נד

 תוספות . והדברים נבחנו בהתאם.-בדיקות-, לבצע תיקונים

 

ליוני , ישלימו הצדדים את  26-יום , ב 20ליוני ועד בעוד  6 -לו"ז של הביצוע סוכם לפי הצעת ישראל : החל מ -

משני צדי קווי ההפרדה כאשר בתווך כוח האו"ם , ומקו ההפרדה ייערכו הכוחות מחדש , בשתי רצועות ,  הערכות 

ההפרדה.  כאשר בכל רצועה ישנה מגבלת  -ק"צ מקו 20ק"מ מקו ההפרדה והשנייה במרחק  של  10האחת במרחק 

 חימושו.   -גודל הכוח וטיבו

 

 ברצועה השנייהקני ארטילריה .  36 -חיילי חי"ר, ו 6000טנקים ,  75 -יהיו לא יותר מ  ברצועה הראשונה – סוכם

ק"מ  25קני ארטילריה.  נשק נגד מטוסים )כולל סוללות טק"א( יהיה במרחק של  162-טנקים  ו 450 -יהיו לא יותר מ

 מקווי ההפרדה.       חשוב לציין כי ההגדרה הינה של מספר הכלים



פלוגה או סוללה( , והסיבה היא השוני במספר הכלים שיכול  –יחידות )כמו  )כמו עבור ארטילריה וטנקים( ולא של

  9קנים  , ובפלוגת טנקים יכולים להיות -כלים 8או  6או  4בסוללת ארטילריה יכולים להיות   -להיות בכל יחידה. כמו

 טנקים(.                   17או  14או  11או 

 

וריים שהיו בעבר באזור החיץ ) עתה בשליטת כוח האו"ם( לחזור למקום בו פרט לכוחות צבא , ניתן היתר לאזרחים ס

היו. כן יוכלו אזרחים לחזור לעיר קונטרה.  אזרחים אלה יהיו כפופים למנהל האזרחי הסורי , שיפעל בחסות כוח 

...לעיל, מופיעים קווי -)במפה         האו"ם המצוי באזור החיץ בין הצדדים.                                                       

                                      טיבו וחימושו מוגבלים(.                                                                                                        –ק"מ בהם גודל הכוח  20-ו 10 -ההפרדה ,ללא  סימון רצועות ה

חשוב להדגיש כי בשלבי העבודה בהם דנו במפות , הן הונחו ע"ג שולחן מרכזי , וכולנו רכנו מסביב. נוצר קשר ישיר  –

, בשיחה ובמבט עם הקצינים הסוריים , באווירה כנה והוגנת. דבר שלא קרה כאשר היינו כולנו יישובים , רוב הזמן , 

 וב את קשר העבודה.סביב השולחנות של המשלחות , אז המצרים יצרו לר

 

 ....לעיל( :-)ראה מפה  טענות על קווי ההפרדה –

a  -  )בחלק הצפוני של המפה ישנו "נקניק" הפונה לצפון מזרח , שמצדו המזרחי יש קו הפרדה סורי )בצבע אדום

מדוע קו ההפרדה האדום לא מסתיים  –ומצדו המערבי אין קו הפרדה ישראלי , אלא גבול לבנון.  הטענה הסורית 

הטענה –אזור זה מיועד לתיירות.  האמת  במקום שבו הקו הכחול הישראלי , ממערב לו , מסתיים ?   וכן טענו כי

באזור זה של החרמון היו בחודשים האחרונים תקריות רבות , רובן ביוזמה סורית ,  –הטכנית נכונה. אך ישראל טענה 

קו  –ומן הנכון שרצועה זו )"הנקניק"( תהיה בשטח החיץ של האו"ם , ותמנע  כניסה אליו של שני הצדדים.   סוכם 

 יישאר כפי שהוצע.ההפרדה הסורי 

 

b  -  עג'ר )זו -אל –לבנון ,בתוך הכפר הלבנוני  –צפוני , עובר גבול רמה"ג  –בחלק הצפוני של המפה , בקצה המערבי

,החלק הצפוני של הכפר התפתח וגדל(.  מבחינת  73 -ל  67.  ובמהלך השנים בין 67עובדה שהופיעה כבר במפה של 

שטח לבנון או בשטח ישראל )רמה"ג(, והיינו מסכימים לכל אפשרות.  אך מאחר בכולו ישראל עדיף היה שהכפר יהיה 

התקבל  81וההסכם איננו קשור ללבנון , לא ניתן היה לשנות עובדה מכבידה זו. )המצב הסתבך עוד יותר כאשר בשנת 

 חוק רמה"ג ותושבי הכפר , בחלקו הדרומי, היו זכאים לתעודות זהות ישראליות(.

 

a-b  -   הנקודותבין a-b   , "בחלק הצפוני של המפה , ישנו משולש גיאוגרפי הבולט צפונה. זהו אזור "חוות שבעא ,

אזור חקלאי שעובד ע"י אנשי הכפר שבעא , המצוי מצפון למקום, ומוכר לנו היטב. בחלק מהמפות הלבנוניות החוות 

ת הסוריות החוות מופיעות בשטח הסורי. צריך מופיעות בגבול לבנון )אולי כי אנשי כפר שבעא עבדו את השטח(. במפו

היה להחליט האם אנחנו באים בטענה שחוות אלה צריכות להיות בשטח הלבנוני או להשאירן בשטח הסורי  )אפשר 

והסורים היו מסכימים להעברת החוות לצד הלבנוני של הגבול, כי מבחינתם אין הבדל. בשני המקרים החוות אינן 

נתנו עדיף היה שהחוות תמצאנה בגבול לבנון , אך מאחר והחלטנו להשתמש במפות הסוריות בחסותם(. יתכן ומבחי

 ,צריך היה להשאיר המצב בו חוות שבעא מצויה בתחום הגבול הסורי.  

 

C -  .לפי סיכום עם קיסינג'ר , קו ההפרדה של ישראל הוזז מערבה והעיר קונטרה מצויה עתה באזור   -אזור קונטרה

"ם )בתמורה , הצליח קיסינג'ר להעביר לנו את רשימת השבויים שלנו בסוריה(. השיקול להתיר חזרת החיץ של האו

יצירת  -רצויה התיישבות אזרחית סורית בקרבת הגבול. הכוונה  –אזרחים סוריים לעיר היה נכון. הנימוק העיקרי היה 

רה ולביטחון השוטף.     והעיר תהיה תחת "נורמליות" , חיים אזרחיים משני צדי קווי ההפרדה , דבר שיתרום לשג

חסות אזרחית סורית , בשטח החיץ של האו"ם.   בהמשך , הבינו הסורים את המשמעות המדינית והמעשית של חזרת 

 קונטרה , ולא ביצעו זאת .  עיר חדשה, במקום קונטרה, הוקמה הרחק מזרחה.  –האוכלוסייה לעיר המחוז 

ת קו ההפרדה האדום ) שלהם( ממזרח לקונטרה. הקו ניתק את הכביש בין הכפרים בנפרד , ביקשו הסורים לתקן א

 מטר מזרחה. 100-ערבה. טענה צודקת. תקנו סימון הקו במקום זה בסימונו  כ-חאן -ג'בה ל

 

D -  הישראלי  מערבה , כך שהכפר בוטמיה ייכלל באזור -אזור רפיד. גם כאן ביקשו הסורים לתקן את הקו הכחול

דומה לזה של אזרוח העיר  –בחסות המנהל האזרחי הסורי . ישראל הסכימה והקו תוקן בהתאם. הנימוק  החיץ ,

 קונטרה.



 

 ק"מ 20 -ו 10 -טענות על קווי הערכות הכוחות בקווי ה

 קווים אלה , המסומנים ממערב וממזרח לקווי ההפרדה , סומנו על ידינו במפות שניתנו לצדדים. בתחילה

טענות על טיבם. בהמשך , באחד המפגשים , דווקא האלוף מגדוב המצרי טען שהמרחקים  בין  לא היו הערות או

הקווים נראים לו לא שווים.  ביקשנו לדעת לאיזה מקומות במפה הוא מתכוון , אך הוא התקשה לומר ודיבר בהכללה.  

ם קווי ההפרדה אך ללא סימון קווי רציתי לטפל בנושא בצורה גלויה וחופשית . ביקשתי מהחפ"ק שלנו להכין לי מפה ע

הנה מפה ללא סימון הקווים. אני סומך עליך. תכין  –ק"מ.  ומסרתי מפה זו לגנרל מגדוב , ואמרתי לו  20 -ו 10 -ה

אני מצטער המפות שלכם  –אתה את הקווים בעצמך ותראה לנו.                              בפגישה למחרת הוא בא ואמר 

שה זה הייתה השפעה חיובית להמשך. הוכח כי ישראל מגישה נתונים אמינים . היחסים בין גנרל מגדוב מדויקות. למע

הביניים בין -ואלוף שפיר היו טובים ואמינים, )וקבלו משמעות מעשית מועילה בהמשך, בוועידת ג'נבה שדנה בהסכם

 , בה שוב מגדוב ושפיר ייצגו את מדינותיהם(. 75מצרים וישראל בספט' 

אחר שטיפלנו בהערות והטענות השונות , כאמור לעיל, שמשו המפות שישראל הכינה כמסמכים מוסכמים על כל ל

 הצדדים.  

 

 

 UNDOF –הקמת כוח האו"ם * נושא הדיון :

היו"ר הודיע כי כוח האו"ם מתארגן ומבקש אישור סוריה וישראל למעבר כוח זה דרך שטחי שני הצדדים. האישור 

 העקרוני ניתן. ישראל ביקשה לקבל מראש את צירי התנועה ולו"ז של תנועת כוח האו"ם דרך שטחה. 

הונדוף יורכב מכוחות פריסה מהצבאות מר ולדהיים מהאו"ם הגיע לג'נבה ונפגש עם היו"ר סילאסווה,  ומסר לו כי כוח 

של אוסטריה ופרו , והגוף הלוגיסטי והמסייע של הכוח  יורכב מיחידות של צבאות קנדה ופולין .  סה"כ כוח הונדוף 

 חייל.  1043ימנה 

כדי לוודא שכוחות הצדדים נערכו לפי המוסכם בהסכם , ביקשתי כי כוח הונדוף יערוך ביקורת ביום האחרון של 

, ויבחן בשטח האם הערכות מבוצעת בהתאם להסכם,  וידווח תוצאות הביקורת לצדדים 74ליוני  26 –כות מחדש הער

 ולאו"ם , וכך סוכם

 

 הדיווחים לתקשורת מהוועידה * 

בין הצדדים היו ניגודי דעות ברורים בשאלה איזה נתונים ישוחררו לידיעת התקשורת , במהלך הוועידה. מטעם האו"ם 

ה רצון כנה ומובן להציג את ההתקדמות שחלה בדיוני הוועידה, ובתום כל מפגש רצו להציג את הדברים והיו"ר הי

שסוכמו או לפחות להציג את הנושאים בהם דנו. וכל ההצעות שהוצגו למשתתפים בתום  המפגשים )שאת רובן הכין 

המעיט במתן נתונים לתקשורת ובמיוחד עוזרו של גנרל סילאסווה( , נתקלו בהתנגדות הסורים שביקשו , כעיקרון,  ל

לא לציין מה הם הנושאים שכבר סוכמו ותאריכי ביצועם.  מבחינת ישראל , הדיווח לתקשורת לא היווה בעיה מיוחדת 

ובהחלט ניתן היה לתת פרטים רבים לפרסום. יחד עם זאת היינו ערים מאד שלא יינתן פרסום )מוקדם( על מועדי 

 גוויות . אלה נושאים רגישים , להם משמעויות מעשיות בישראל.החלפת השבויים והחלפת ה

 

לצערי , נציג משה"ח לקשרי חוץ/עיתונות במשלחת שלנו  שגה , ובניגוד להוראות מפורשות , הדליף  חלק מהמועדים 

ידע משה דיין , ש –למספר עיתונאים. הרחקתי אותו מהמשלחת.  ביום המחרת ביקר את המשלחת בג'נבה שר הביטחון 

 על האירוע. סיפרתי לו הרקע. נתן לי גיבוי מלא.

 

                                                                                                                  - וסוף פסוק  החתימה האחרונה * 

אותי  מטעם ישראל  ואת תא"ל טיארה מטעם סוריה לחתום  , הזמין היו"ר גנרל סילאסווה 10:15ליוני שעה  5 -ב --

לאחר החתימה , היו"ר  –סוריה.                                                 -על הסכם ההפרדה  והערכות מחדש  ברמה"ג

רוצים שהוא  הוסיף כי מוכן אצלו גם מסמך נוסף שלו, בו יש פירוט של כל הנקודות שנדונו בוועידה , והאם הצדדים

 ידיים לאחר החתימה. -יקריא זאת.  אך הצדדים אמרו שזה מבחינתם לא נדרש.   לא היו לחיצות

לפני נסיעתי לג'נבה , קבלתי טלפון  מרוה"מ  מאיר מאחלת הצלחה. כאשר חזרתי ארצה , נפגשתי לארוחת בוקר  --

התמנו לתפקידם מספר ימים קודם(,להם  שמעון פרס )שניהם -יצחק רבין  ושרהב"ט אחר  -כבר עם רוה"מ אחר 

 מה דעתי על   -מסרתי דו"ח קצר על הוועידה. בסוף , נשאלתי ע"י יצחק רבין 



ההסכם ועל הסורים. ועניתי בקיצור :  ההסכם הוא טוב. קווי ההפרדה מאפשרים לנו הגנה טובה ברמה"ג. הקצינים 

נוש. לדעתי הסורים ישמרו על ההסכם. יחד עם זאת הם לא א-הסורים היו כנים והוגנים , למרות שהיו מאופקים ביחסי

-יוותרו על זכותם ברמה"ג .  אם יהיו בעיות , הן תהיינה במגע על לבנונים ומחבלים באזור חוות שבעא והכפר אל

 עג'ר". 

לום מן הנכון להזכיר שהסכם זה התבסס על ההצהרה : " הסכם זה איננו הסכם שלום.  הוא מתווה צעד לקראת ש  --

 קיימא על בסיס החלטות האו"ם".-צודק ובר
האם ההסכם עמד בתחזית "יחזיק מעמד. הסורים לא יפרו אותו ?"   בהחלט כן !                                                       

כיום היו לסורים מספר אירועים מאד משמעותיים שיזמה נגדם ישראל , עוד לפני המלחמה הפנימית המתחוללת 

 (, אירועים שיכלו להוביל אותם להפר את ההסכם : 2013-2016בסוריה )

 ; 1981הגולן מדצמבר -< חוק רמת

 ;2003אוקטובר  5 -< תקיפת מחנה האימונים של הגי'האד האיסלמי בעומק סוריה  ב

 .2007ספטמבר  6 -< תקיפת מתקן הגרעין בעומק סוריה ב

הזה , בעל הרקע הצבאי , לא הוביל עדיין להסכם שלום , אך משמש אך הסורים התאפקו ולא הגיבו.  ההסכם 

 שנה כהסכם מדיני "מכובד". 40 -ו"מתנהג" כבר למעלה מ

 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 
 


