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הממשלה, ר*7 בבק*ת, היזינה. את פותח אל' ארגפ! .ט. *2נ1ב.

,,הר}גיתי זוכר י *נ היושב'ראש, אדוני
גריכיס אני י ומחנה *תיים הייעיה *"w "<, .*.* *יי "אליח להגיב
"יילי" '""* "ל>0: לי" *יי"/לי"";":^,;,7^יז,,י"".""
השאלות ואז 0 הדו את ותשלים מציע אני

יחד, תישאללה
:jjjO ,0 ד n*_n

Jill2.. ט. ט 9ה
לסשלח הודיעה "לנו ה^לחת המסילה החלטת עלפי

וישר.ל ,רים 0 "רינות ."י נאמר שבה בקפפדיוויד n"0™. סחבלוגו.ל/0"7
בעוד קלוס חוזה על חודשיס שלושה ב0*ר יט"ו לנהלטשא י , ^ 1י

,0ט0נ.יי0:;ל"גלםכה^יאמיסיקאיך;ףל;י;^הילץ,;י;ייי;כךי^^^^
ר^רי'? ^ס אף^ל"^ סזיים. ע0 של,ם חוזיז על ומהן מ". לנהל תחפקיד
D י תי", י ומתן המ"יא r. ^"ביות ""י"^ייי" יי3'10 ,,,"י""^יג^ את דחתה שללי לפ*לחי' הססגית בתיי י*05'0 ^"^ חיובית.רי;גיי" היתול באמת וההתקדמות אחרים םנעיט התקיימו בינתיים

אח
הללו

,ץ0יס*י" ;xr:,rx "י'".י"י;לי"נג: "י י י . "יי
<" "".*. "יי ">י ..<* 'לי> 'י ;"ד"ד;י!"י"0 "ל :"""

יועיל. nr ok rrr9 אינני אגל יזיק, לא זה ^רו"; טי י "יי

םחו*ב. ולי"ר ה*כל זה. 'ל ל*6יי "P5t *3* u:]^t"^S.להזיק עלולה סלה כל ומתן. המ?א של בעינומו אנו

הוגיןיה הסיוסה יסוד 7ל התנהלו הללו ..בשיחית ה"". .לני! 'יסה ליל'** '"'ילי 'י "י"יי "ל ל*!";"1'' .1

י ?0"י ;י":י1י;^:י;";:יץץ.י;י;ד,ל;יך;"ך;יי'י"ךנ::,:ליי 4"י;
'י"ילייי ל'יי"י """"" י:",י;.ם.3ננ0.ל"ץך?"";01י;:
פתרונן: את עכשיו עד *מנאו י'בעיית "לה . mpm/r _,._ .....

י*ראל. למדינת סגרים "ל הערבית יליסיבליקה ביו שלים 9 T fj/fפיס אוף אססבלישמנס ו המלחמה מגב מיום את חובע הראיון הסעיף
פיס אוף 'אססבליקסנס רק רגו המצריס רבים. יםיס ויכוח היה זה .^^על יוף. ¥יף '60יי6 לא . ויר אוף מרמיניישן הגיעו הס ואחרכר
שנסתיימו אוםריס , איבה פעולות יש אם כי מדוע? מוזרה. הגעה זו
על כתוב ?לום חוזה גבל לחיטה. איז 8ה אבל עגטן. יכה ה פעולות
סהיר ביו סברקיט חילופי אחרי . וור אוף ססייס אוף הזו.מרסינ^י^ן ההצעה את קיבלו הם לוושינגטון

ח. ויכו
מהרגע

החוק
את

היה ז! על יהיה. זי: מתי שאלת יתחילוהיתה וור* אוף אמסבלישםנט ו המלחסר ט1ב
עלפי אגלנו המריבות. שתי בין האשרור ייימכשירי אלא הזה החוק לפי נפעל לא כמובן, נביאאגו,

הוסכם^שסיום ף לבסו
יוחלפו שבו

מאשררת. הממשלה
כנסת ה לאיקור זה התו
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ץהם ויק מאשר הפרלמנט דווקא במ1רים אשרור. וגם אישור גם יהיה זה
. הזפן מהו קב7ני ולא רב לא הזמן טקוס, מכל חוק. קגלת של תהליך עוד
האשרור, שיהיה אחרי רק האשרור. לפני לזוז מתחילים לא שאנו סאי? אלא
טבחיגתגו רססוחסד.  אלעריש קו אלי כוחוחיגו הסגת תהליך מתחיל
החל יהיה המלחמה 310 שסיום נאמר אבל מכריע. לא האלירור, יהיה מתי

ומדינות. שתי בין הא7יור מכשירי מהחלפת

נפשך. הוויכוח לדיין הקני, לחלק באקר
כלומר, נורמליים, יחסים בהקמת הק?ור התהליך לכל זול טבקזיס קאנו מה

£ בסרייטוורק תוב ש מה כל  חופשית ותנועה מסחר יחסי דיפלומטיים, יתסיס
שבועות, מספר של פדות שתהיה רנו המזרים ז6ן, של טרות בלי מיד יהיה
זה פה מקום, מכל מיד. כתוב שיהיה רגינו אלא זה את רוגים לא ואנו

לא ה0 אט? עד ויכוח. היה זה על כוללנית. מסגרת לא כבר זה שלום, חוזה
אותנו. תספק שהיא טענו והם הנעה להם שיש לנו נאגזר הבוקר תשובה. לזה ני'.גו

זה, את קיבלנו לא עדיין
: אלול

ם. ם £ין:רה

ןם ב ./
בגין:

^מיד"? לטלה התנגדותם את מסבירים הם V*
?.or cd או סכני הסבר להם יש

שררו! אפרו הומבר. לא זה שם. הייתי לא
זמן. להם

בזמן? לנקוב מוכנים הם

הסכמנו. לא אנו רבים. שבועות , קבועות אמרו הם

ככל "טהר או "סיד" כתוב שיהיה רוזים ^אנו
שגרירים. החלפת על מדובר ימים". ס10 יאו8ר ולא האפשר

זה? על רק

מזה. והמשתמע

השלום? חוזה כל סי*וי

כן.
יחסים? ה קל פירדמ יש

גו
©יד? דורשים אנו זה את

כוחותינו. נסיגת השלמת אחרי מיד כן.
ם1ב בינייגן מקיימות סדינותקלא ביןקתי כמו נורמלי להיוית גריר הכל

מפורט זה וכוי. כלכליים יחסים דיפלומטיים, סיחסים מתחיל וזה מלחמה
חשובת. ליעו?נליו ואין ויכוח יש עדיין זה על ב"פרייטוורק/ יפה
אמריקאית, ה nysrn rtt קיבלנו לא קלהם, התשובה תגיע היום בטשר אולי
בתוך הפרייסוורק מתוך משפט לאזכר הצעתם את להורידו האמריקאים אבל

: כתוב יהיה א שבמבו והסכמנו, מה ה^ו0. חוזה
בפרייםוורק? כתוב שיהיה תובעים האמריקאים מה

עם ומתן משא גם לכלול הזיעו האמריקאים
זהואמרנו אח שללנו אחרות. ערביות מדינות
השלום חוזה את כשנגמור סגרים. ובין בינינו שלום חוזה על דני0 שאנו
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נסתיים. לא ן וערי הוויכוח זהנטשר על הבעיה, בשאר נלפל מגרים עם

הגענו? נו0ח איזה :aait.p ר y ת

:1 כני מ. מ רה

ר קקשו מה כל כתוב יהיה השלום שבחוזה כך על נוקף עמדנו אנו
הנוסח את לשנות נסיון היה לפגרים. ישראל בין הגדר* השלום בחוזה

הנוסח את להעתיק הסכיפו והם נדחה זה אבל ט§ין, ם8*רי לגבי
בינלאומי. פיס נתיב הם טירן שטיגרי

המוחלטת ההבטחה  לת*לתסואז נתיגבאשי הם אלה , ס*רן למיגרי באשי ישראלית. ספיגה לכל הן*0 p9w של
בינלאומי. םים

הגיעו הם הנפט. בענין בע*וי היתה
בידינו יהיה לא הנפט לזה. הסכמנו הנפט. סתיון לגבי וערה שתוקם

הזה לזהנפס להבטיח רו1ים אנו * רסמוחטד ~ אלעריש לקו ניסוג כאשי
השלום, חוזל עיירתם ל9יי ויוסכם יוסדר הזה שהענין דישנו לנו. ייםכר
בארות את תשאיר םוחפר רס  אלעריש לקו כוחותינו שהסגת העובדה עקב

המגרים. בידי שהוחלטהג&ס לוטי א6קי פיגויים. של בעיה רגיניותיש תביעות נו חקימו תביעות. יש ולנו תביעות יש להם קיזוז. על
תשלומים, מרעהו ידרשו לא אחד ואף קיזוז ש*חיי5 היא ההגעה מאוד.
בדיעבד אבל הפרסיות התביעות את כנן על להשאיר חשבנו מלכתחילה

יגישו כי נשכרים, נגא לא אנו זה, על נעמוד שאם הסבירו שלנו בסיני.האנשים הבדואים וכן בתים נהרסו הפגגותשהיו, לגבי וגיעות לנו
חוקנים אגלנו חברים אז רכוש. על תביעות להם שיק טוענים טגרים יועגי
זה. את להגיש ולא בזה תישא שהמדינה מוסב , פרסיות תביעות v* dm שגם
מונע לא זה הזה, בענין תביעה איז לנו אם

פרסי. באופן להגי* ס0ם מאחר

קיזוז. שיהיה היא ההגעה

בסיני? 3*יש*י הרכוש כל אז/ כולל זה

אתנו. ניקח גדול חלק

פה? התעו ישדות
יישארו. התעופה שדות

שנתייס הגיעו האמריקאים  הכולל הנסיגה זמן
יישאר הזמן הי'לובים. שאי ועל הגבא על חל וזוז שנים, שלו** הגענו ואנו

ים, נ ש שלוש

ף;[ן

" ט.פרה

m .

0
יבין:רה

היו
יינם:Dך* .

" נבין;ffרה

השלבים? כל את כולל זה

כן.
אותנו לזרז מנסים שהאמריקאים ל0יבה מה

המתיישבים? פינוי של הזה בתהליך
הערבים. בעיני זכות לעגמם לרשום רונים הם

קנים. שלוש הוא שנקבע זמן ה מקום, סכל

לר"לנ; ח.

JmJJJLjuA. היו

ז: גני p * ד17



וליםהפרוטוקחלשכ
דמיםמתיל//יו

5עותק מתוך jעותקים סודי והבטחון החוץ ועדת

17.10.78

הגבלת לגבי בסרייםוורק נם סעיף היה
כתוב היה הזה. הסעיף *ת למ1וק שכדאי לםסקנה הנענג והתחפושת. הגיור

שהם לחשד ימוד ללו היה הז&יידוח. ה קימות את יבדקו הגדדים ששני
עגטי ועליתי זי *ת הי^ריא קאדאת בקפפדיוויר. זה את הזיעו בכוונה

שופע. כדלא icsf dk עשה קרפד וגם לזה, הדיבותי ל8 שופע, כלא
רוצים אנו אז היטיט. באחד כוונתם שזו רזיגו חקור א1לנו נתעורר

, הזה ה0ל"י את למחוק

רש? פזו הזה יי* 70 ה את הכניסו Dn :1*ap .tf

ש*ג1 אפרנו אנו בםי'ורק. לא בהסוואה, בנין: ט. *מ רה
הנראה זה,וכווי את לפחוק פבקשים

מאוד. רגינ* nvn סה לנו י? לזה. יסכיפו

ופתן םשא "יהיה קבענו ל"ריפיוסס" ופתן,ביחס לפשא תוגאות יהיו לא ואם החוזה. לגלי ?ונים פירוקים יהיה א0
יסכי&ו לא אם . בחםי7י בוחרים וה4 1ר, םכל 2 2 קל בוררות תהיה

ר0ח\, v*0 לנהל 1ריך אין. אז החפיקוי, על

ncwnc יבעלו ?לא התחייבות קל בעיה יק
עדיין אבי1 הזה, המעיף את קיבלו בעיקרו הם נגדנו. הפר^ז של

לפעילות להתנגדות בגלל סופית עדיין הו0כם לא בדיון. אותו השאירו
הפלימ על ויכוח גם היה באנגלית), הסעיף את (קורא מרורי00ית.

יע*מ גד שכל כתוב היה ריות יקקו להגעות . פעולות* ייע^ו ק'לא "להבטיח
לסעון*ז*ה יכול 1ד וכל לסירוק ניחן שזה אפרנו אזאנו בכוחו. אשי ככל

הזעה היתה אחרכד זה. את פ^בלים 7איננו ואפרנו , שבכוחו כל
סוסית. סוכם י*א עדיין זה אכל , להבטיח ע1פו על לקוח נד *כל v

הנובע הסעיף את לכם אקיא עכשיו
להכרה, בק^ר " " לפלה

6שגריר*0, יותר כמוך דרג גס להיו1. יכול זה זי; י .ר ?
. זר ה יסוח נ ה לפי

?כז/?3 פק פי .זגרירים"^על וורץיס אבל^אנו בנין: .c 0 '.yj
. םלווון ובהכרה ריפלופסיים" "?חסיס nt

וזה נדירים, החלפת על עובדים אנו אבל אחר, דרג להיות יכול שזי! 1 נכו
ופתן. בםשא יתברר

^רחים? חו תנועה סייו? מה lOiasL".^
בוויזות; ך גור יהיה לא

לנסוע יננלו 7 הוב אני חו?ב. אינני בגין! .a "מ ךה
הדברים עיקר ל* ולל?ם. לפה

לםסור, זוויתי
התראה? ולתחנות 5באיים לקווים ביח0 פה ךןמאיר; י.

יהיה זה בון. וי דין לויין לי אין ן; בני ם. ךך"ם
שהוסכם אתפול לי אמר עזר נפרד. נספח

לקפפדיוויד ו שהיות ילסליחו 'jr פגד קרב. םסוסי יהיו לא שבבירגפגפה
בדודים, 3 וא1ל0 0 גדוד 4 א1לנו קילופטרים 5 7ל שיהיהבהפיק הופכם

גדודים. 4 יהיו א1לם שגם תו הם .ז
אייית? את ים כולי1 קילופמרים ה5 ף; נו . r

פשקיפיס רק יהיו אצלנו הספה. ת * תראו LIU.JJ_*JlJl!jUאתה^אלות עכשיו אותי תיאלו אל לפ*קיח,
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הגבאי. הנושא לגב* ה0פ*י9יות

זה
בחוזה
ריין

ו7ל מאוד, רניני עאליז אתמול 7ורר ריין
פה כי הנע'יא017ו. 07 היוס עוד *ולי האמריקאים, 07 קוירה תהיה
ב*פון. החיז ובאזור בשארם**ייר "ם או אנשי דיהיו קוב7י0 ה?לום
, יר1ה לא ואס החייסה, לקבל גריל הוא נפרד, ארגון זה האו"ס חשנ:

לא העגרת או ופו ימו יק הרוסים אז במו17תהבסחון יהיה זה 0*9 גניה
והיוס רזיךת אליל v זו אז קולות, כרוב הכוח הקמח 01 7 את תא?ר

למשמרות נ0כיס 0* 1*n הג7ה'זבםקום אולי יק האמריקאים. 7ם אותה מבררים
ס*רייםישראל*ים. משות5ים

הסורים,., אול*

ה3*ופי0 לאחד מאוד. ט7ניינת ה71ה זו
הזו... בציססיז vtnv.v אני ^פומביים

ו1ר*ן סאוד רצינית כע*ל זו טקום, פכל

>3טיר: .a

בגין,; jj_js"jj2

אגלנו? י'עובר הכביד כ7נין סוכם מה
וכוי? מלחמה חומר* לגבי החניה יל האם

את ק ו לטח .ביקשתי נו "על כולו הכבי'ז^הוא
*כס0ריסוריאלי. פריה זת כי "בינלאומי" המלה

שלנו. כולו א יו

בו? 7יברי0 חומרים *יזיל *'7 ל8ייזוח זכות יק

ודאי. בו

אותה. לפתור

_inJJL_^Jl

אבל בו שהסתברו כביש יש tk

ף;. קן tjr

ב2_6."פ.^^1.112.

הרא" הנסיגה זת תקו י מה
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ל

להתייחס בעיקר הערות כמה להעטות 1ה רו אני 3ןקא*ר: *י
וסתלוייל אליו ללקקיור ולמת ומתן ה&קא לענין

ירי 7ל כאן כפיקהובעה םנ*לה ה עסדת ה את מאוד לחזק רוגה אני כל קורם אליו.
1ה רו אני אכל עגרתיםטקזלה. זו ק הפ.:ל?ה vvc\ מפי לקמוע קםחתי הממשלה. ראע
זה. אח לקנות להסכים ולא הסוף עד הזו הרעה על לעמוד שיש דעתי את איננילהביע וקיומרון, ידה ליי הזה הקלופ חוזה בין קל'ר שאין לעטרה כוונתי
ויד. גקספדיו 0כםיס ל פם לגו רלבנטי א ל זה לוויכוח להיכנס 1ה רו

קודח ג יש אס אבל ככטיס. ה אותם ס נחת כה לי לי לאין י ץ דע את יורע הט£שלה ראש
הזה הה0כם בין איהלילקייג' זה לנו, הוגג וכך הכבסים, באותם ליולה אחד

חהמכמים, טהות 7ל ןןיילי ההסתייגויות כל 0 וע ושומרון, יהודה לבין
התניה ללא המצרים 7ם נפרד הסכם ל'ל>1 א*ר א0 חשיבות ליי סורי: אני

הממשלה 7לרא^ כפי תינתק, אכן שםצריס הדבר אםפירוש ושומרון. ביהודה כל?הי
הערבי, n&nVen ^!?cc c*1xn r1t B'tl^^ffs^f בסומבי, בזהירות זה את הציג

פנסים והם לתם £ אינטרסים ילל /vxvmnY'* להיות יכול ינוח. ח לזה יש
אני לכן פוחלס. כאו^ן כך על לעטור צריך לרעתי . אתהבוללאהזה לשיר

זה. לל תוותר ולא מיפי באו>!ן זה על תעמוד ?הטסשלה מציע
או מצריס עם עכיו וסינן משא כל דביקני:

אם כי רפול. ומתל £יא 7/7.0 "ייליל ולוו רך" י פ יוצריו ידלוייו ייליי י?חיייל י1 .
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לא היא ט*הו, יהיה ואם ירדן, 07//to 7 k?d לנהל נתחיל יידן, תבוא
להגיד גריך אז . טליהו פה תע*ו בואו , יגידו וז*0ריק*ים ואז תבוא,
9רי שדרוש פה כל לטגריס, לתי שיכולנו D1D*0DDn וזה חתום, ו0כם שזה

ושומרון יהודה על ל0כ0 אבסורד זה סגרים. עם רק , תוכן לגקת
כר על לעמוד יק לדעתי עםז*דן. מחדש הכל לנהל לגסרך אז כי הקרסנר, עס לא
ט0ו*י6ת במידה ושומרון. יהודה V9 o'ltron taoiBn cy רק תוכן, יותר שלגקת
סגרים שעם להגיד צריכים אנו אבל טה"לשתינאים. לו קנםאס רמז נתן םאראת

סגרים, 7ל רק נדבר

: הטטשלה ראק את ל או v ל וגה ר אני לזה בקשר
ונניגיה הברית ארגות סםסשלת לעובדה הטטקילה הסכטת על פליאה להריע רוגה אני
חושב אני ושומרון. יהודה תו^בי עם בירושלים כאן וסתן ט?לא םיהלי: המוסמכים

ן *לסו חיים הם *ל ישראלי, תושבי אינם אמנם הס הטקובל. הסקר גד נו שזה
יי*ב *זרה טמקלה של קינגיג הרעת על עולה לא הלינלאופי. בטקסס מוכר

לו דומה זה מקוםיים. תושביס עם וםתן טשא וינהל אליו ויזמין בירושלים
תביעותיהנ על *נדיאנימ עם וטחן משא מנהל היה בוושינגטון בביקורו הסטשלה ראש

הולן 0ונדר0 אם כזה. לדבר תסכים לא קיהין^שלה טגיע אני הבריח. בארגות
לא. הוא אתם, לדבר יכולים אנו הטקומיים, הערבים זם לא זכותו. זו לירדן,

בירושלים. לא ודאי
7סט#לה; רא^ את לל^וי1 רוגה אני לכך בקשי

מלך ה של עלו^אלות הכריח נשיאאיזוה <©> התקובותקנתן על יריעה לנו יש האם
חוסיין?

לא.

אתנו' הת*י?ז לא הוא

: ין ן. ק ט. ט ךה

התשובות. את לנו לתת סירבו יגידוד,*ר*קא*0 ואחרכך לחוסיין ישיבו שקודם אטרו החון.הם סערד םנכ*ל לי הודיע כך לנו.
ק1ת *חרתי בדרך, הן ניח וי.;: היות 5f>ix^j?
ירהוגלםטשלת בה ה והממשלה טקווה אני המועד, את

2>^נ.ןט.<ו1ב:

תקיובות תיתן הברית ארגות ממשלת שא עכשיו, תבהיר לא, ואם
#ל השאלות טתווך. לליו". הנר" טארגות י0נע זה אז חדשות, ת

הברית, ארגות
...... עובדו ת גרו יו ש

הטסגרת. הסכם של מוחלט לפירוט נוגעות חוםיין
יטגאו לא האטריקאיות שהתגובות בטוח אני ;j'3? ,p "מ רק
את ביקשנו כא^ר אבל ובעיני. בעיניך עליהן.חן נגיב התשובות, את כשנקבל לנו. לתח רגו לא התשובות,
יט*אי לא התשובות אם דבריך. את טקבל אני בן^איר: יי

כוח שהתשו גיד ולה בפומבי להגיב גריך בעינינר, חן
שהיא החוטרה על הכריח ארגוח את להעמיד גריך כי אם , ינו על טקובלגוו לא

פתוח. להוא קלויבר היסוד את טשםימה

הסירוב. חזית הםועגו., וברית סוריה לגבי
קיבלו לא עהסובייכיים אמ"ן כזראלז 7טענו וחזר. ה^ועגות בבריח היה <*0ד

להניח יש הםרעגוח. ית גב ימים כסה נטגא בוטדיין תגנה. חוזה1 תביעתו את
יבלת לא בקטפדיוויד *הטשלחת העובדה ויי. מחייב £אוד אני זה. לנושא בקשי

זאת הגיעו *זאפר?קאים אטר דיין יקראליאטריקאי. גנה ה להסכם געה וה אח
יכבול שזה הנחה ד טתו זה, על לדיון להיכנס רגתה לא שלניו המקלחת אבל
הברית. ארגות עם הגנה הסכם נגד אגי נכונה, עסדה שזו חושןיב אני אותנו.

לגו לעזור שכוונתו הנריח ארגות ובין כינינו הגנה המכם גויר ג אני דהיינו,
התערבות לגבי כן אמור הדבר אין זאת לעומת ערב. טרינות עגםגונגד על גן לי

הברית, טארגות ע לו י'. ל הזכות לגו יק כאן ב. הסירו לחזית בקשי, סובייטית
סן יביא זה ה הדבר זבי1 כולו, לעולם חדש מעפר לה נותן הזיז וההסכם היות

הכרית,^ מאיגרת לתבוע זכאים אנו נגדנו, מכוונת יה קתה יסית בי \סו לתגובה ההכרח
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'ספטמבר נגד ירדן עם פעולה ויתפנו כא?ר ,1970 בסססטבר שהיה כפי
י*|פיםקוז, בסיני הביניים בהסכם גם התחייב, נתן הנקי* ובעל'פה השחור*,

סובייטי. נין 9 יהיה אם כמרץ ת6על ברית ה שארגות 0חייבח, לא cbk
סוריה, ע0 לריתהגנה לחתום יכולים שהסובייטים הסכנות ראיית פתור

ו?אטריקאי0. של עלגס, האחריות זו סובייטי, ה ן תנםיו טול עמידיל של זק לענין
ישיחו? סובייכית לפעילות מתכוון אתה

סובייטיים חיילים , *וניות מסוסים, כן.
התחייבות לקכל גריכים ז? עי1 התיכון. במזרח

ילביניים. סכם התחייבו י? זה על

מעורפל. זה אבל

לתת יכול לא נר"? msv tt'pj מזה יותר
קונגרס. אישור בלי

לפגי הםסשלה יא? ידי 7ל הועלה הנושא האם
לאור זו7 י: ילקנין את להעלות סאי לא האם קרסר?
עלול זה האמריקאית הילגלחה לאור כי בזה לזלזל סור סובייטית? ה ילות ה8ע

להרתעה. האמריקאים את לחייב ו1ריר כאלה לגערים הסובייטים את להביא

בזמאיר;

שדעתי רק מקווה אני ניחר, וגרוני היות
שלי הביקורת נאום את חןלך אני נשתבשה, לא

פרסים n?3לכסה ^ זד, רו ואל* לק0פדיוייד עד /n 1

ירוק. כנע'יי וחלקס כעורונ"ס חלקט
יהוי1 נ דרך על

בעיני י:נח*בים

בינינו ן ת ז בבלירהאו
וחייב קיים £*רים cv

1רין זה 7לו, רגליו 7יל
דעתגו על עומרים אנו rr

י kיעאי >r הכרחי
וההסכם האסביקאים, לבין ביניגי והן ס1רים לבין
ועומד עצמו בזכות ] ct הגבלת ללא בעתיד להתקיים
יזב?ני( לא6ריקאים ברור לזליות וזריך כתוב להיות

נחרן. באופן
ר *ח הסכם בכל ".לוי בלתי קההמכם כתוב

באנגלית). (מ5סס עגטו. בפני ועוטר
זהירות ליתר זה. את לקבל היא הנסיה להבנתי

פ1יע גי
למהלכי
אלא אין
ין ו טח יד.
ן כחיזבו

סכם

לבנון,
ן יסו

עלול זה
*זורה מה

ן: גי י . ט ט רה

כמה עד מגיעים. ?3אבו סה זה
ן יו בד א לו הזה שהסעיף ב כתו

ז; אלו אי. הזה. הנוסח את ב י טח? ד או 5 אגי
הערכתי כי 09 כי כר על לעטור

cv רק ל* ע*;ק לנו יש כל קודם אז סאד**ת, הנקיא של ההיסטורי
תה 7י?ר*ל ברבע לדורות. אלא שנים לקלוק רק לא וזה מדינות עם
לוקח *י מקרקרות. יותר תהיינה ס*רימ של המיקוח עמדרת לסיני,
ה זל 1הסכם רואים שאנו ב כתו יהיה * הקוב אגל בקלום, הסיכון את

עגטו. בזכות
בעגין ואנס של מפנייתו הולאגתי

ר מבקק סעגטתעל של החוץ ששי להבין יכול אני לבנון. לגבי לא
7 , ו*נטקה אלא ע1טי ן לריסו בקשה לאה אותיזה שהדאיג סה וכביעצמי. הסכם חתמנו לא עוד סגרים. עם ו>5תן המשא סהלר את לטרפד

הארץ. קל השני בח1י שקורה ^ה את לטר5ד יכול כגפון
1ריכמ וזו , מודאג 7*£0 אני השני: הדבר
להסכטים כדגם לשמש עלול לי*ראל מזרים יין סכם לי כולנו, דאגת להיוק
בכותרת עצמו. המסגרת להסכם א. מדאיבים, סימנים כמה לזה וי" אחרים,
ולתת לשאת הגדדים מסכיםי ביניהם, להעיגשלום "במטרה הלאו: בין כתוב

שלום לחוזה זו מסגרת זותימח מיו7ד חווייס י5לו*ה חור להגי1* במטרה בתוםלב
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ולתת לשאת בוזטנית להתחיל לסכסוך האחרים ה1ידים הזמנת תור ביניהם,
להשגת הםסגרת נאזור, כולל שלוט להשיג במגמה דומים, שלום חוזי ולהשיג

ג***הן... לשלום וסתן וזמשא את תדריך וישראל סגרים בין שלוט .וזה
האחרות. הטיילות אי ת*ריך לטגרים ישראל בין ומתן ttvoV xx**k המסגרת כלוסר,

כך, *V זה

אחרות, סריגות זכרו שזזו לאחר בן*?; ן* גיה "ני הטלה

וכתוב "באזור", טל* ה אחרי נקודה יש
ביביהן. ומתן *ת1/זד>*וא הסמגרת'ידריך שהסכם

כולל זה אחרים, נוילאי: גכללים באטגע א0
אותם. גם

סענהכזו, להלימי? ייי פיר א פסיק, היה לו
נקודה. יש אבל

חותנות של1*6לי0 .,* ה יגאל על הכוונה
.* אחי: פירוש

:1 גי ג ,0 &.JU

קמיר: .^

ן: כג* .0 1יה*מ

ל!ויו: .*

.3

?1 אלו קליו.1^. סופך אני זה; ב7נין שקט הס0שלה ראש אם
מה088אויות נם פודאג שאג* 8וא אופר אנ'ל ש טת

חתיטתהסכם לאחר ילבאו התב0*1יוי/ יו וז ו*לה מאוד, חשובות והן אחרות,
ה0כם איננו זה : ו"אפר עיאלי בוסרוס דיבר קבו*ייט לפני קט9דיוויד.

בפי7ל החוץ קר ^מי זה את האזור. מדינות כל 09 הכולל להסכם מודל זה גפרד,
ואנטאסד, משיחות אבל ואחרים. סאדאת מדברי ציססים עוד ילל טגרים. של
רוטיס, תנאיס למורים הבסיחו שהאמריקאים לחלוטין ברור סוריה, של האריה

אה שמכיר וטי תורני, בעולם עקורה מה אחרי עוקב קצת ואני והיות זהים.
לטילי06ר יסכים ל* קזחו" *ויע ',11*1 שעומר הגבר ואת בדס^ק הטקסר של האו8י

סאדאת. V3'p c nco hsnvערבים 09 ב;יחות*ו אחרסון רוי ידידנו
יכושלים ק'םזרח האמריקאית, ההקקסה טה בפירוק להם *טר וקזה, >8רוין. סנהויה,

קרטר, ?ל לאיברו; אותם והפנה 5ג1ש, שסווי והיא המערבית מהגדה חלק היא
וגולדירג. יומס הודעות שטאקירת

אחד *הוז היה אם שאפילו היא לי המסקנה
האמריקאי לעקרון ע^ך5י עונה, קזת לגבול לדאוג משהו שנוכל סיכוי של

יעשות הבדיל מקשות. כאלה אמריקאיות זלהודעות , של
טוגזם, בתואר אותו הכתלת הממשלה, ראש אדוני שלדעתי, , קרסר הנשיא

בארגות שלו המשופרים הגיבור יחמי ואחרכך "לו, הגיבור ביחסי עוזר וזח
חטרתוג* אתהדיון קייטנו ביזם*בו קרסר אמר מה עלינו; ללחוץ עוזרים הברית

לגבי הנכונה, *א ה בגין, מר ^ל עמדתו ולא עמדתנו, אמר: הוא נייןככנסת? מר אם תהיה, .אשר הגרסה "חייל אוסר, הוא <*בל, ההתייצבות. השעיית תקופת
קם^דיוויד. ועידת הישגי את מסכן הוא דעתו, על יעווד

, זה את שםעתי לא בגין: ם. ט רה

אינני :76?x xהו ב.
סאדאת, הנשי* לרכות xu£1l_.>,אחד ערבי יג מגה טכיר

#ראל עס ס ל*לו יסכים t
ירושלים. רח £ז ל ע הערבית ת נו הריבו סהשטחי^ומ^זרת כוללת מנסיגה ת קחו יכויעל ;אז היבטיה כל על ה&לשתינאית הבעיה פתרון ואמר: הוסיף הוא זה אחרי

שישיאל המכסימום אומר: הוא ירושלים על אבל היבסים). זיל מה ויכיח להיות
ובמקומות ה1ו'9זס בהר גיכרפיסאי האו בקטסוס ?ליסה זה לו לקוות יכולה

שםנכיעים בזמן או אחרי יום קרטר ילנייא טפי כזו הודעה ליהודים. הקדושים
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הזגים הי זה לו לקוות ישראל שיכולה שהסכסיסוו* קובע והיא בכנ0ח,
היפי0 "ת פלחמת שמאז מדאיגה מד'נית הודעה זו קדושים, ול המקומות או
*ילי השבתי. אך אז היתה. לא עוד כזו הודעה כמותו!. זוכר איגני

ליריעת הובאה לא cm *ל מצרים. עם הש>"ית את לסרפד לא *גדי שותק. הממשלה
5ור09 וזה עתונאים, בםםיבת הברית אר1ו^ נשיא של כזו יוויעה הממשלה ר**

ס/יאיג. זה בוקר, באותו הישראלית בעתונוח
בים ישו ןה הססשלה, של הש&עה קתוסעל מבקש אני

הה0ג0," פיאת לה לי הה0כ0,ב על/'י לטיגוי האחרונים יהיו רפיח גאיץבסיתחי* בי, נ זי, אגלל הנגב, "''""אה וירדן, ם*ריס שבין לכביש סתנגד אינני
שיאי י דומה ט7פד ליקי* ט!''" רק אנ* אכססר"1ריאלי. איננו "'ריבונית, "י "י ךל סיפות^שכי^ל \ האויייח זלת8בויה ב"ביל עגיון התעופה בנפל

ל י אות א . ליריו םפנרים בסינזיס טכס נב0וק לא אגו *ופ*י. רנף איזה
ת הכיכי התועלת *7 'ההדדיות חוקב אני ק1יון. ילחלוסה יי*ל לנו שיהיה מעמר

ט. קיו י1 תטריץ תומיף
.  /י ק1 ר י ו לד הו7ב אני בגי1: .£ ךה"ט

אילת. לגבי ^"יחזה ' ^ dh." ^אוdד Mx :.llitt.^
כסכי/י^אתם, אני <*ו"ם,ו הטייגים לגני

י"*י! י'1",,/" אל* הביגיים. ה0כס 7ל ונתנו כשנלאנו עינינו לנגד היו הס
טשבר 'מ"' "ק*יטת.^ץי" תסיר תק1יב, תיתן והעגית תא7י המליאה ^אפילו  י" יי'י! ית פי". לח?י אפילו זוכר אני כוחותיהן. .את יוציאו משותף.המדינות כוח ל^ a, אמין. דבר לס1וא מוכרחים הכיתות.. אתי להחיזר כומותהןנסיה אח. להוציא לא יבו יתחי ש 5נמות ס? כסה שתהיינה לפחות אז
^*ייי תקציב. ילי או מתנגדאם אינני וירדן: המערבית לנביהגדה

הקודמת יבגרסתה ל^טיביסל התנגדתי גינ*יס. להסדר ל בוודאי י'ילאיסינו8יה, £**?./* , ביןיים ה0כ0 שתי* לאוטונומי" מתנגד אינני הממשלה. ^^י^^^י^^^^^/^של ערבי לכל ם^ית לאוטונומיה
. !^חינ י שי לטה אתג0 מטנה אני אבל הגיבורי. כ0דר ?יספלו
י ם 1 וי^ ירדי מעורבות שבלי שסוע כך כל הפלשתינאים ציגיי

רה1זו לתקופחימ י םלריףאפ הייתי לכן כלפינו. ידה לגסחון וגם
נספט&בר 'י6פל. יוד?ח כוכיחה גם היא כי עצ(£א*# ,י"ר ב,מו, ,היה ;לירין

<ל*^לה י" של הלב rn rm מפנה אני עכ"יו 1970#
ל"גית "0" '1 יוו כ אחיות. השליות לה שיהיו משפטית לבעיה הוועדה ושל

גפחליק, יל;1*"}; 'ייי הךי הטוחזקיפ השותים ר בתו לגזרה נזרה בין ג;";י?יאיןהבחנה השגוי מקסמי ה ש רו. י פ ו? את נקבל אם אפילו יצבאי הססשל ביקול בעזת. הן
",VvVlnHYב"כ?ל" גג"r""י, האוסיניטיה שטיעצת םקכ7ש1פ"יי"# *נ שיד, 'הפירוש על עומד אתה אם אותי; מעסיק זה לא הגבאי. ה6(91ל

אותו.

ברק. קירו:' של הפירוש זה .. : ב;יז .£ "ט ר?

המ*שלי. י<" >"" .לי. הירוי זה , שקיבלת בי9ע .Mji*,
האחריות. *ד

הלזלס^^^0ה>ןאוכלמי ^ פיבק בקיה. ווה י? ת"יכאכל ^^ הפסחים ן כ' הב"רה הססגי" ב"0כם .ין .וסיניטיה. למיעצתה
י,לולי ^ 1'*"*. *?* ו כבקעה, הן רא0סיסני המ3ר אזור לבין ,וגערבי^ י^ ■ ,ו זה .בסיס* לג3י הן 'הודה, ^יבי י'גב' ותן העוםסה, זהגתסכסההרים קתתכ לסתו" ש"כזדת* ווושב "י ונוי. ן גושעגיו כסו גובינו

* "** ייי^ י ; יי ג ייה יכולים והטעים .ה לא זה אט אבל המ0גרת.
ה^אוכ7ס ^אזחייי כין תבחנה לעשות צריך בבליי<אוז לפחות אז

. לינו החיוניים הספר אזורי לבין ערכים
ללם. זי 7ל וניב לא נןט^יי: .*
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0**0י קשר אין 0ו01? נס? נדרס שסו n*3vin on* r 1 *לי  *

פיגורם בגבע קשר. יש אגל ההפכפיס, האוסונופיה,בין ביזו* ?ל לקילב גי* נ אם גס נכונות, יגלה ירדני פלוס וגייספלשתינאי 0 תיכנס; יידן ק עד מוקיעה יהיה וההסכם אפורות מכלל טוני* לא ואני
הת?ובות. את שהאפריקאים קיבלנו שלא אפי הפפשלה .וראקל nnpoi ]t*oyV רץ לא

לחקוד נריף ^א ייהויי אומר: ז"ל אשכול לוי היה זה על . ח*י לי יש
יהיה קללא בטוח אינני סקום באיזשהו כאמריקאים. לחשוד זריך לא אז בגנב,
בחשבון. זיז אח ווו יק r ל רוצה אני לאוסונו&יה, שתגיעד ביגע אבל לינקג',
הקבע, מעמד על לדיבור נגיע כאשך ו הנבאי, הפםשל מעפר על ויתרנו קורט כי
לגבי <להדין הו* רפיח. פיתחת לגבי קיע?יגו פה היעוכים, לנו שיש ניזכר

פפש* תחליף לא זה חאןיונימ.  רסיח באזור ר11ןתעזה, 7ל הדרופי החלק
פקום עייהיה ז. יביזלעו פאלכ0נרריה חרז^ יהיה לא

הר1ו?ה, הרדופים בקטע לגבול. סחון כוחות להחזיק
''נו תהיה 0? "גס לר*וג היאחזויות, 32 יש וקם בלוקייזונס, קיהיו לרגע

זוטא. כחיץ , גבאית אחיזה

פ*הו, אבל ר9יח, ל6יתחת
ליקראל פיהו פותר שיהיה

. כה ח?ו הערה להחלס זו ז בני מם. רה

הפ£שלה לראש פיי7ץ ^ני ת: יו התנחלו ה ן בעני
קור*י0 קי^נו בפה חגרקה התנחלות על להאבק לא
הס6י ר או את לחזק יך גר 7 יאי ה דעתי זאת לעופת וקזה. "וטרון יהודי:, י טח נוותס פין איזה להקים ןוהין היולבראז, אדוני להיות, יכול טהר. האסטרטגי

פעפדנו אי? >1חזק א* הסוכנות, י;ל לא פפשלתי, ביןפקרדי, , ביןחחופי
לעיר. קגרין אח לה0וך בגולן, האסטרטגיים. לא*ור*0

לשס? יילך פי
כל דלה r* כזה מבטא ואני בקשה פגיש אני

ההמכס פרסי את יביא הפמל"לה עראק> הוועדה, חברי
גויר יהיה 7אם כך הז? בוועדה ולבירור לידיעה תיבות, בו*74זי

?פיר: ט.

ן; אלן
חתימתו לפגי

יהיה, אפ7ר ו, פשה פיט להקל א7 ו פשה לוקן

אעשה. כן

יקיבה לקיים צריך הפפשלה, ראש אדוני אז,
*בוע. קוד

^ן; נ . פ p ךה

גין: 3 P מ פ ייגגותךך,, בקתיים פגיעים הטלפונים הזפן הבדלי בגלל
סלסון.^ עוד יש י לוש 7 וב^עה נרדפים בוקר,

הדו*וו, את לכם מסרתי היום היום. בטחון ריסקוניני דת וו. טכקלה 'ליבת יש
בישיבה. גורך יהיה הב* אונהשבוע שהשביע יתכן הפרסי6, פרס8 כל את לא

לוועדה. ההסכם את אביא אני תיבות, לחתוטםאקי סעופדים נדע הרגע יגיע אם
טבוסל. הכל :ול3ה, תהיה אם ידלפות. תהיינה סלא בתנאי הכל

אג* אבל ביקורת של פץיס כפה לזפר רונה אני
לה^! פאפץ כל בעד אני הודעה. להקדים רונה

עכשיו. לחזור *יפ?ר אי פאוד. גבוה פחיר ובעד פאפץ
ספקות כפה להביע רונה אני זה עם יחד לגפור.

לחמלך. ובקשר ישראלפנרים

ורהפ^יג.;. ..!
0

כל בער זגי קלום. חוזה לידי
שפוסכיים כזה לשלב הגיע זה
של יילנין בקר ובעיות r#xx

הסעיף את מאוד סחייי ^גי ישראלפנריס: לגבי
נרקות יעםוד הזה 7ההמכם מדוייק, פשפסי לניסוח לד^וג קזריך הססקזלה

חךזה בינוע להתחיל נדיר חודשים 9 בעוד דבר. בשום תלוי
חודלזים 9 עברו להתעורר: יכולה פנרים ואז הגדולה.

ראש שהזכיר
יהיה ולא ענסו

הג0יגה לאחר השלום
נעכב. אנו אז לאוטונומיה, כיחס דבי ולאעשיתם

סאדאת. לל וליה זו ן: י ת; י.
4, _.t, די *.*>
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יכול. לא הוא
בידיי. מסיני הוי

י?כב. יל* ברור פלפטי סעיף להיות גריך
7יעכב. לו גויסים^יגידו להתקבץ 'גולים כי

ךיין:

>טיר: ,,^

,13 ל פט רה ו f/

*טח*ו0יקו י אג האו"ם. מהכנסת חולק אני ב.
ענין י? י" ל** . לקלי' מהסעיף חוק3 אני ויה ז ^עוטת *ל הג'רסר. של 33 סעיף את
^לא תגיד מגיים בטחון ה במועגת אס יי יה מה לס*ל. כוחות. יהיו ■V kdT הזה

? יכולה
בוזזות נוקזא את ייבדוק לילית ביקשו האסריקאיס

.0" או ה
ז? *a ט.ג a'jg

ג; פסי רה ו להסתכןז. ייזה אילני )1יל . >יי י ליו 07ח סאור הייתי
הבמחון בפוענת הגדולות ?onv גבםיח אס אלא

*י*ור, אין כ* הלאה ללכת יכולים שלא להגיד לטורים פתח לתת 15D1 ai יתמכו
*ז י'י ייין יטתן^ם **0 .ננהל תחכו . להגיד ^ס^5^יכילה וא?

שלוס. הסכם אין
הברית ארצות של טיחםה טודאגזג א3*©*יי ג.

אדוני *לד. שהסכ"ב ראיתי לא ירוטלים. על ה0לווגי0 כפרסום ירו7ליס. לטעפד
לסאדאת. הועבר ל"לסר, הטםשלה, רא"

6ורסם, הוא אבל

קרטר אל סאדאת ל הפכתב כתוב?העתק ליי6יהיה שלד הסכתב העתק אבל אליך, הועבר

פורסס. שלי ילמכתב יוד" וגי יודע. אינני

בגי.!..: ם. "מ ךה

ל0אד:ית. בי fV1K

מ.בניז:. B"aj

ןרהפסיג; תז פד 7 ז: שקובע ^יןג** כה קובע. קזוה אוסר אינני
בדרכונים סוחקת הברו*^ 7אר1ות *ה זוז קרטר.

ירושליםישיאל. כתוב כ^ר ילר;1ל לה ם ה אח ♦לח
המלה בו אין כירול'לים גא הטו אמריקאי דרכון

ישראל,
לי. ידוע לא זה ג11^; ם^ "ט רה

הכירה לא יגיית ארצות היו:: עד 1948d
שירושלים ל^ר אמרלו .יל. י י בירת קירוקליםהיא

חי. היהודי העם עוד כל לחלוקה ניתנת בלתי ישראל, בירת היא
כקאטריקאי קנה לפני קד חידוש. זה שאמרתי טה

7' נלאו.0יו זה , ירו*ליםירא בדרכון כתב
ישראל. הפלה את וכוחוןים תיקוני,

חברית. ארגות עם הגנה כןגהננ: כל תזלזלו אל
ננ.נףמה. אל כו^י. ז^ת, ל*יי* י'י ^** .לו nr ^ r^ ממהרת לא היא
על ויכוח מתקיים יתיים היות המסגרת: לענין

זה. 7ל יכח ל ואני להק*ר, מחוץ לפעמים מודלף אצלנו הנורה
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ברק המשפטי היוע? עם פעם ישבני
ס7ני0 טי . אוטונומיה מנמק ואתה ט1י?ה המטשלה שאלה: אז לו יהעטדתי

את מגמגם הרינון ריבון. ידי על מוענקת האוטונומיה אוטונומיה?
י"ראל זה הקייה אוקהריבון פה? מעניק פי .וסונוטיה. ומעניק "לסוגו
י עסו! *ל ב* ככו א£ ן, ריבו *ס אנו שכיום ברור *בל כי^, י*ביז יכולים."* אנו * אחרת. ריבונות בו שלאהיתה *טח או אחרת בריבונות .היה

סמכות. ה סקור לנו לשאר אוטונומיה, טעניקים אנו ואם אוטונומיה, ל^וללהעניק לפעמים ויכיל האוטונומיה גבולית על לשמור יכול יי*זהריבון
סמי על אוטונומיה הענקת י* אבל קונפליקט. יש א0 הזכויות לגסגםאת 8גויאו נשאר^סח ואז מריבונותו נסוג הקיים הריבון אז בינלאומי, חוזה
אין לישראל ואז אוטונומיה, יק ו*מ סכם ה ביניהן עושות מדינות כמה יא1
על רק להסתמך אילי אפ?ר ואז לשנות. אפורות לה אין שליט, ל * האג"רות

נרול דבר וחיד* אמר, ברק פרופ' מסוייטים. לעניני* ועלה יי אם שלה, הווטו
ד,^רכהי Q9 1כא,א טםשל הואילו אבל האזרחי הטינתל על יוותר הגבאי שהממשלה

כתוב: היום י"י" ישראל. בירי נשארת הריבונות אז י;1באי, הממשל של

חדש. י1ור נעלסי?**וקם הישראלית הריבונית נעלם; גבאי הססשלה אומרת, יאת
סהריבונית. נסוגים אני דהיורה אבל מעקי, לא שזה רחוק כך כל 7זה להגיד *נואפשר יהיום משמע אז סרנז1סור*, ענין קזה נאטר יגהחחלה ^ערה לזה נוסיף אם

לנוף אתהסטכות טעביריס ו ריבונות ה את מבטלים יסוםרון, טיהורה נסוגים
שב נשאר הזה? נקו'ן יה מהאל קגת נקאר מה אז טהר. כר כל כנראה יקום שלא
תק כן שאם אותנו להבי<> יכול זה *^ נקבע ל* דיין הגבולות ענין בגל9יסן

תקום ן
הסי.סי הפתרון של יבואהענין כאשר שם, תתבטל 7לנו והריבונות האוטונומיה
גבולוץ. ה בעגין סשהו לעלי. נוכל הירדן, בקעת ו,ל עגיון גו'ל על לריב נוכל

. ישו&רון ביהודה ריבוגוח. שטירת על וקודמת והתיזה י1* נדט? אופן בנל אבל

. י נפלה. הזו התיזה

אוסר אתה כאשי ביסודה, מוטעית שלף התיזה 0.,ג1.ל^; ןךןיט
החלת רק זה ריבונות ריבונות. זה גבאי שממשל ודטינהל. האיפוס יזסשפט,

המסכות. לטקור ריבונות בביטוי סקתמ" אני 1ם^££^12 .11

לרעתך? ץ3וסחוון' .ה, בין הבד^ ),*ן rtf ^*_8^ג.ר1

טסכות, כסקוןר ריבונות על מוותרים אנו אס ורה8£יג: ■■!■

'יינו. " *י7 ה על םוותרים אנו
הזה. הנוסח על2י ויחרבו ^א 0ק1רד,00כ71, Vy JJJJ 1י ט. 1ה*ט

באונדריס", הילוקיישנס זה היחידי הפלו^ס ורה8ס*>: ■ז.
גבאיים, כוגות שמירת לגבי ביונד יה , להחזיק" 0פ7ר כי בריבונות חלק לו שיש נקרא ^א זה ביו3ד ©ה סרגיקו אני

הברית ארגו'ת למשל, אהרת. םדינת של בריבונות בטחון על ו^פור זיאייס טחנות
אם שאפילו בזר סמכות לנו נותן היביונד* של העבין *ז גבאיקובה. מחזיקה

לשמור רקות לנו יי7 לסעין נוכל ההסכם לפי י^לתיבאיח, מדינה שמ יקום
ההבחנה של השלישית והנקודה ו80'יה הנקודות ש7הי חו7ב >ני מקימות. בכמה ועדה יש הפליטים יתר ולגבי 1967 ?ד של  יזפליסיס מוגי שני בין

המים* למקורות דואגים לא אלו בחושך. היחידות ה^ור נקודות הן אלה

הגולן לרמת אלא לישובים לא היא הדאגה JI !.אלו
אסטרטגי. כמקופ

^יסי. יגוי ליללי םקוהו לעשות היה גריף וד.ת5.פ^13 .1

הברהכנסת בו שסתח טלפס ב להתחיל רוגה אני itfU^JL
להקריב וסוכנים רו1יס8*לום שכולנו ורהפטיג, .

השלום את גם לארד עלולי אנו שבו הגבול טה היא הל'אלה בל עבויהלו". הרבה
עגםנו. את וגם



הפרוטוקולים לשכת
דמים ' 7 T"o 16 יף
עותקים 5 מתון j ■

עותק *11q והבטחון החוץ ועית
17,10.78

ב' סעיף , המ8גרת סכם קבה זכיר לה 1ה רו הייתי
פגרים עם בהסכם לי ית:ן ההסכמים. לני בין קשר יש * פירוש ט*8שר בכותרת

ב**חור נקודות, כסה להוסיף גה רו הייתי אבל ואיהתנ*יה, ברורה הפרדה יש
המסגרת הסכפ קל לחתימה בהסכיםה כי שאסר עיאלי, מ סרו ו ב יל ההתבטאויות לאחר

רק שלא אמר הטגרי החוץ ושר . חלקים באותם ריבונות לה ; ישיא הסכימה
אינם והפלשתינאים פל"יתין, בבעיית הכירה היא אלא מסיגי, לצאת *םרת ןישיאל
גבה רו*ה אני אלה ובר*: לאור מעמד. בעל חינאי פל עם אלא פליסים סתם

בגלל ב רמז ת רדיו יד ה להיות יכולה מסיני הנסיגה כוי הון או שלאחר
הה8רדה. של 1יון יהיה יד מ חשוב לפיכך הס^תינאי, ובנוקא בגדה גהתסתחות
ליבראל לקמש תוכי1 cr.. ידי על מרכזי סעיף עהפרת להוסיף ליל חולנ אני אבל

ההרריות תהיה אם יופייה יד לישראל להינתן חייבת הםלך. לגד* ק§זוסבלי
. זה ה בנושא

שבהסכם הוא הרבה סומעיןם שאנו הדברים אחד
הוא המסגרת והסכם היות נים. fp, פירושים ומאפיר מעורפל הבימות גססגרת

בהסכם אבל כזה, נוסח י*זע*יר £סגרת כהסכמי מותר אולי אז ימתן, למשא בסים
בהסכם ש יי נראה ייביגוע. הסכם זה כי ומפור? מדוקדק כיסוח לדרי7 יקל לללום
בהסכם יופיעו ? לביטויים י!: פירו Vr דרך באות? לייכת אסור השלום

ו"יומרון, יהודה י''ל *. ללי רבה סכנה רואה אני
קרסר שהנ7יא ורהפסיי, חברהכנסת ש1יין הנקודה

ירוזלליס. לענין במיוחד
םאדאת, הנשיא ליריעיז איייו ?Vvtor ^7 של סכתבו העתק את פורמלית העביר לא

אפילו, ?7מדההזו ,"* כיי לק £וכן הי? לא nKr*c "*~1 nr 1 oc נע נ יזונו אולי
מבקש הייתי פ~מעוי?. מ? י**?ד ילל שבהחלט רואה אני הדיפלומטיים וביחסים

ברבים פורסם המכתב הוא ה7יר מקום, סכל
תו. . .  י ^* יכול אחד וכל

הסבר. לכך שיבחן

0*33י1.: נה"ט

^.

פיווחיס 'נאמר אופר הייתי זו בנקובה
במחלוקת להתרגש מה לאין מוושינגטון

רגין "ל וה1הרותיו וומיוז. ביהודה ההתנחלויות ן

את בהגיגו אמר ; ההתנחלויות. .ייג5?ו
מדבריו: סיפסים ;7ו7ד. ל^סכ רוגה ואני בספטמבר,

ויזה. שומרון יהודה, על רילונותנו את נתבע יניס 5
קוטרון ביהודה, יות ההתגחלו אר1 גבר נח

1^_נכ15

נעלה לא חודליס ללו?ה ".ל
נעלה. כן

ל י'* ב ישראליתאמריקאית ה
קל יה:;ו? אלא נועדו לא
ב25 קםפחדיוויד הסכמי
תחופת לאחר כי "הודענו

לחלוקה. ניתנת בלתי המאוחדת ירושלים
תםללוער בזמן סיפחות. בתומקת גולן ה ורמת עזה
מכן יילאחר דהיינו חדשות. אזרחיות התנחלויות

ביחס סויסינגסון הריווהים ל^ור במיוחד
דיווחים ליל רבה בחומרה fxtx רואה ואני אל, ר י" מכשלת י

בהחלטה תקבל אל ייר שממשלת האלה רול הגקו שלוש את ראי
ואמינה חזקה ?יסרה יתן זה לי נדמה הכנסת. לאישור

י ו העמד לאמינות
ו ח אלי ה, אל כ

אותן ותביא רשמית
בה יתמוך הכנסת חגרי ויל הגיבור יי*1 הבדוי ב ~ררו לי שנדמה לעמדה

גם ק
נקודות: קתי עוד

ו ל סע ל. . י ל י ס ? נסיגה ה
לגיין רוגה הייתי
לאחר ה2באית וההיערכות ן בסחו ת להסדרי ביחס .1

כנוס* תלויים בייתי טפי: לי1 קיום 1.u np*n למחדל הסיבות '*חת אגרגס בוועדת
לגבי ל"'וגית תפיסות י 0יל שוגים בוסים שבאיקיום חו'ב אבי מודיעין.
גופים שיהיו שהכרחי חולנ אלי פגיעה. כן גם יש הבמחובית ההיערכות

גם לקבל חייבת שהמפ?לה חו1כ אני אחת. במחונית בקונגפגיה יפעלו שלא
רואה אני הזו יניודה אםל'רסגית. ה יערכות ה ה לגבי תלויות בלתי הערכות

רואה וזני בסיני, ההתראה בפיסי לעגין 5*וד גדולה חביבות
םה א. ילו^יס. ידי 9ל םאויישים יהיו האלה סאודשהבמיסים

נומסות התראה נקודות י. לאווזרת'. יותר לתקופה ;ס ^זג 3לכ תישאר האם
זה אמנם הםרכזיוח, לדדות אחת זו אסטרטגית לבחינה .. החי ההי7רכו", לאור

נם
גדולה חשיבות

, אוםחעיבה עם יה יה
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*1רים, כוונות '*בי מרכזי ערך ב7לוז נקודת זז אגל *באי, פרס כאילו
.0 מה ללמוד שאפשר סאדאת דבריו על הרבה נאמר
מנאומו פסקה לגטס רוצה אני .1973 לפני מדבריו *כד, ללמוד היה שא8?ר דובר
אילנו מטעים... "איננו יד: קטפדיוו הסלמי אח הציג כאשר המצרי, בפרלסלס

כולל לסצואפתרון קמפדיוויד טסרת כי כולל. לפתרון באני כי סולנים
קספדיוויד בוועידת ה. לפתרון אתהדרך סללנו ה1רדי6. בין ומתן סקא באמצעות

(הסלים בר'קיימא". ו זורק עלום לעבר נכונה צעידה לסען הול כוח יצרנו
7לום). על דיבר כאקר בהן השתמש נאצר שג0 קור מילות מעין היו צודק שלום

ן ק9או שברנו להימשך. היה שעלול ן ק0*ו שברנו 'בקספדיוויד 0*דאת: ומגביר
ללמוד זכד^י פסקה ליקזו נדמה להעריך, מנסים

ך. סלי בה גוערים

סל (דבריו תלויה הג^די צולדים? אנו לאן
ל* אגל תמיד, מפחד אדם אשרי בלבד? סאדאת

פחד, על סדבר א ל אני

*0אדאת חוולחוולייס ל;ני בדעתך העלית אתה
ועזה? ןלוםרון דת, "ו בי אל ר י7ל ל5בא יסכים

אם
אנו

אחת רם טיסת ללא זה
לאן ולהבין ליכ אותה

;p^.b a רה

צועדים. אנו לאן

//'.3 ב .b מ י רד

סכים. ה א הו ** , עוברה

0

ל*6ור. זה זז, אחרי קנים. לחמ?> הסבים ttrr
חוד7זייםקילו*ה לפני הדעת על העלה סי*הו

עובדה, ישובים? להוריד שתסכים

החטובים הקלום טגזו3יבי* ?אחו חו7יב אני
גבוהה ברמה מעמיד סאדאת הלאומי. הכבוד הוא
י^ראל*. לאומי כבוד י :. להעמיד קח^וב חו*ב

injutaru .^1

^יר: v םי

! רום י.

אני למצרי. יזלאוסי הבכור את

אחד
.

ס לול
ית החןס*מי רה ט 7 ה לווי "יוי לי לזלראה יסיאלימגרי,הדברים הסכם על פרברים אם ן", "יודנריי להיות חייבת 0.יני 7 אראת

גרילה זו בסיני. יהיזז ייר^לים כאילר ם1ר* ישראלי :7ולה 7יתוף להיות 1ריך
של יןזדגייין של לנולא יל! גזאואי, לל עמדתו את לבחון כדי מבחן נקודת להיות

בסיגי התלאים י~.  זי טרכזי, הוא ו*ם מרכזי, כך כל הוא סיני
בעגס <גו ב1967. יו ; . .^ גרוע יותר אפילו יהיו היי"למת
א=ט1רי0 . סגרי עם ה7לוס ילל בנו^א הרנק כל על כמעס cf<

שתימור יתכן ואז , טו?ה לאני זה עי1 שאברך ן ראשו י: ג*ה
קצת. על להמר מותר במדיניות מכירים, קאנו כסי אכל מוצדק. יהיה הזה הגדול
נעסוד המטורט ם זזל'לו בהמכם * מבסיז הייתי פה ומקבר. ,י?ל פמתכנים אנו פה אבל

סחר, כבר

נגינה ה לאחר
סכויי במידה

אנ ם, ייקלו תלך בא&ת
כסי אכל מוצדק. יהיה הזה

ם חדלו כהסכם *■ מנקיי הייתי פה ומקבר. ,י?ל פמתכנים אנו פה
י אוי1 יכות  בר לחתום ילעוטדיםכגר היום לטענו רסיס. ה על

זה אם יודע <ייגני בחדשות. קטעתי נכוןכך

5*ת אזמן ^.יבות, י בראי חת?ל לפני נעמוד אם
לילה. י1 יעיצוםו הוועדה רי*ז. .9 XXXXXXXX

.JJU.Z.דעתו את אומר חבר כל בוועדה, כנהוג
קלוש המדינה לפני עמדו ליגזועל חו'י אני
בסיס על רק "ליי אולי iryrn .* r שלוס ידיעתי, מיטב ל:י : אפשרויות

אולי הסכימה הברית ארצות כא?ר הגזרות, ובכל 1967 ביוני ה4 לקווי חזרה
שליסערבי לזאיזה מאמין אינני לאהםכי&ה. לכך גם ירדן בגדה. קלים לתיקונים
השלום אם ספק ועדיין מכך. *ות על שלום לעשות יריעתי מיסב לפי פוכן הייתיהיה לכן . ביגיים הסכמי היתה וגםיסית, ההפוכה, ה^ניה האפקרות מלא. היה
מצרים עם מלא לשלום להגיע אפילרי בלתי אזהיה כי ביניים. בעדהמכםי תו בשל

1
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המלחמה. םלעגל האפשר ככל מגרים את להוגיע *.r שהבעיה והא16תי
להצפין ורוגה סקויה שאלי , *לי*ית האפשרות

בין הדירוג היא קמסדיוויד ש* המסגרת הסכמי שני במסכת גלומה לחזוישהיא לכר כתנאי הישראלית ההתחייבות ואי מגרים בי1 לשלום ההתקדמות
אחרת. ובגזרות בגדה 1967 ביוני ה4 לקווי

ככל >r ן מאמי * אנ ו  הקונגפגיה בר ד של ביסודו
09#* ד תק ה ה k י יל ההסכמים םכלויי ביסוד המונחת  קונגפגיה להיות גריכה דבר
בלי שגי0, חמש של ביניים מגב והקאית משגה פחות תוך פגרים 09 מלא לשלום
לנסיגת תביעתה על ויתרה ייא מגייס קסדותיהם, על ויתרו מהצדדים אחד שאף

ליקיאל הגיגה לא היא ירושלים. למזרח תביעה על פלשתינאית, יישות על כוללת,
הזה. ההסכם ליל ההיללג וככר אתנו, לשלום להליכה כתנאי *לה חביעות קבלת

יגיעו וילראל קמגרים כאמין אני סודוז, אני jm
יתיגע. ?הוא מאסין ואני הסגריייראלי, לוא ;יזר rv יז פריי עב לקלומ ^

יום. ה יה הזל בחלק לא

1סויי0. נו'א לבדוק נלה ה לדא^ ססליץ אני
התנחלויות 7אלפלא  ~ם לצסט רו1ה ♦ :^ *?  אומרים י?ראל אפי חוגים

ממשלה, יהלסת היקי: 'זיון, לאייק אותן ^מייחסים או 'לרון אריק של המה
ריח, ב!£ייןחת ישובים ה את *גיל דית "" אולי היתה

.; . יי ר ?זז ן י א e.בנין; p'lfj
האפריקאים יי ל גיי ל ^נן אני ונ<ן: _//

>רו1ה מי לכל זה , ראו&ר , rr את אומרים
לטחיר. v^tk r'r .*:  rr לסםוע,

יה ה ה ז ברפיח. בים יטו ה את גיל לה היה 1?bk MV*bt> ^*cfg nif
בנו. תלוי

אמריקאיים נגיגים 2אלה סימן :מ]5ייים העובדה עגמ ן; י ר3 , ,
אוסרהושני. ז7 פוגדק, היה הסחיר האפ

גענין גזיייו קחי כין מפריד אני הטגרי, להסכם יי ל . אומי אני אבל
בינלאומית, לנוכחות חעיבות 0 רואי ני עייר  ביי האו"ם:
כוח or יהיה *א ק ג* סיור איליי הבינלאומי. לגביי הצמוד החיץ אזור ובין

אזור יקו כוחות, דילול ^זורי י". מגרים. עם י"שלום נכנסים אנו בינלאו&י.
בעיה ב"זה רואה '31' .sראל* כיי אפילו קם, יהיה £י7 לי "קוב ולא יזיץ

ם. או יהיה זי ל  ם או יהיה לא או*ם, יהיה  "ם 7* יהיה מרכזית.
פה. י ע להשתם? ל י יה י אפל: אי ארנס: מ. ** יו ה

יכולת nno .?d h 10 '05 1'vt". " חויי'ל *jx י 7כ1, ,
מודות י7ים ע לא ומה עולי:  הכ* ייבדוק

היחסיס הקמת כולל קהנורמליזגיה, ככר תחשוב הדבר את יואיל אני לכן פינינוהתעופה. א ל כל; רמסוחפד,  אלעריי בקו *ו כאשי עוד כתחילה הדיפלומטיים,
ל8ני ס, הללו <ח במבחן ומעמידים סיני של נתח .הזיקים כ^אנו י7וב, 4ף

. 1E>n 1Dt^  אל7ריל מקו הנסיבה
8ת מתקו מודאג יי הב?יה rs רואה י א: היכן

"לידי כי ת מגרי ה רה ז ג פה ג א ז סו פחות אני המעבר.
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הראיון השל לשנתייםשליש. ס1רי0 לכיולהשל כפבחן הנסיגה התחלת ל9ני
ב7יות. זה סביב ייווו שהמצרים סניה אינני רצינית. יה נ7 ל* זה

ביהודה, המעבר תקוסת על פגרים 09 kוטחן vd למל נצטרך ההטכ0 חתיפת אחרי
ידי על סקיפה בנורה הועלתה אחת ב7יות: 'לחי רואה אני פה ועזה. שומרון
נגד אישית י אנ הישראלי. לנוכחות הוווקי הבסיס סהו 'יג: חברהכנסתירה

n 13 npy* 3" anao pxxx* ההסכם אופר, הממשלה ?רא5 נ6י אבל , האוטונומיה
סו*טלית וברירה פתוחה ללארה לירדן הים בין פלאה לריבונות ייןלילל הממשלה: *ל

הייתי אני עופרים. מיינם אלה עקרונות שני . זר לטון לאלםנ וההתנגדות
על ויתור כרי תוך , יררן עם קיתוף אוסיןיפיה, >א אחרת: תפיסה פעריף
אתהט^קילה לפנחים העקרונות "ל* ו רפוקרטית במדינה אנו אבל אלה. עקרונות
להכריע, סה על יהיה לא לים ח לתום נגיע ^כא'לד מודאג אני הנבחרת.

וייפתן. א במי ד לעטי ך י גר כך ועל
וישראלית לנוכחית :1זוק* הבסיס זה ן הראקו הנישא

תפגע הםערכת^ס יה nr סה י. בטחונ ק הנו'3* הוא הלברה'לני והאזרחית. הצבאית
אש"© ת באמצעו תיפקד הסירוב הזית רבותי, דבלנית. נעילות התארגנות

ל*ילות לבסיס וילוטרון יהודה את ותהפוך שתהיה, כפי האוטונומיה בביטול ^
לול החסכפים ?ני פערכת את אלא אוסונופיה ה את לא לסרקד בפגמה , חתרנית ^ך

פגרי0# את וססבכיס סייגי פ1בים וליגוד נגדנו ל?עול ושלנו, פזרים
חבלבי1ח. התארגנויות הפוגעת הפערכת תהיה פי נית, הבסחו יה הבע ואכן

זה? את עושים *ך א ובקיכם. ברפאללה לחקור צריך אתה בירו"*יים, חבלה יש
השתלמות ס*תלס הסוותה בענם שנה לתקוסזז סתקוסה ה&עבר קופת פונעיג: איך

הםרכזית. אתידעיה רואה אני פה ושומרון? יהודה 7ל והנלנית פוליטית
ה5לקית*1אים האם תבוא, ירדן האם *ראל י?ל בעייתה את ?רו9יס לאלה שייר אינני
אני אותם, להביא יגליח לא מאד**ת אם י 0*דאת. קל יתו ב9 שזו חו?ב אני יבואו.

בגלל ישראל לו ■?■ םפגב מתרגש הייתי ל* בהחלט אבי חלקנו. אה לילחק זריכים כפובן
סיפוק של לא קד1דר* אפילי פהלר עולה ירדני, או פלקתינאי פרטניים היעדר
הדבר אם ה1בא, ל 7ל האזרחי האלפנס ביטול , קי£סדיוויר הסכפי כל

איכסת לא לנו הרי יזטעבר. לתקופת להסדר פרטנרים כשאין להפליל 0אדאת על פקל
זל)י^<*^ליותר, י ל!סי נאלצנו הקונים. חםלז של המעבר בללב "ר יי הפ1בח3וכוזי אם
יביא ירדן ר דודי קהי? יה ב? ה ולכן ת. רו פי י* כמים י: טו הכי לא זה

הבסחוני. הצר את החוקי, הגד את מבטיחים איך יבואו, והפלשתינאים

בניסוח אלין, יגאל "_ל לדבריו להצטרף רוצה אני
הפפללה, ואל דעת לא שזו יודע אני כי אם פגם, יו"ה הייתי לא קונה.

חקנתי לא ושופרון. ביהודה אוכלוםיה צל'ופ* באזורים יוד. יתנחלו על להאבק שלא |^
אה ו הייחי קצבי. קרן זה וגכילי קוטרון וקרני לרקובות, י^לה ההתנחלויות את ▼

ן, עזיו גוש רבתי, ירושלים הרחב, בםובן הירדן בבקעת להתרכז הקיבות י
לשם. יהודים להבי? יי היא הםגיאות היום ♦ להתרכז באלה קריתארבע,

בפקום םאפץ רכז וי"'; לגייס קל לא 07*אבים ראינו 7יקליה. סאםין אני
התהליך על סקז* ומה חקו אפת אלה החלקיםת כתוך :ה נחליט בואו , םהפצרילגתפצל טודאג פחות אני הפדיני,
לו זה,היה את *ה
לכן

לא הוא , ל
השגים. בחמש ההתפתחויות אותי מדאיג חזקה. להיות להפשיר צריכה ישראל בא. הדיוןלפניהיה את שתכריע מציאות בחסקייז"נים ליצור נעזור י'א או ניצור לא אם

אפלוי. יהחו.: ביותר סיבים סיכויים נותן הזה ,ההסכם V'lfnnr
פונמרת. כעוברה רואה אני מצרים עם ההסכם את ברלב: י ח
סיב, לא גבול הוא 7לנו חד7ל ה שהקו חו'זב אני
טיב. יותר לגבול בפצרים גם להגיע היה שאפשר פעריד ואני פיתויים בו יש
םראש לסאדאת נאמר או ן שיו אריק של ה&גדלים היא הסיבה אם יודע אינני

. שלך זה
נידם.  לןי1 הקו&נינציה זו >יר; . *

באייר. פירחיס מגדלים נכונים. לא אלהדברימ ו1יז: ט. *ט רה
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_ iaiioa. .aאוחן* חוקנ י נ * י"ופרין, יהודה לגבי
ורתפסיג חברהכנ0ת ש1יין נקודות . m.ט,בר, ,,,,", היעת על מתקבל לגב^ל נגיע ""יד אולי לתן שהורות לוז

'מעבי בי*י™ י *לני/יסנע 1עד בל לטעות אח^וב אני ילללים .bn
לנו שנשארו יים חסיכו ק1ת ו יתרונות ה ק1ת

לנהל שיק האומרת הסימקה את להדגיש
מוכרים גבולות ,242 לפי ושומרון

על מיפו* ה את סאתנו
,7x רו במיוחד אני

ביהודה! הדקלים גבולות

ל .
אלה
על

ביז
ומתן ט*א

בטוחים. ו

חד גבולות כתוב לא
לי! נו ?מ7כרח. לתקוות מיוהדת לבעיה רואה אני

ואיבניי י1חק זה על עמד הנסחון. של מ^אלה "* , . ,."_.,,,/,//< ^רי1י,/יס 7ל ילי, <ץ?,,יןהזה לי י ו מ לא .בל להחריב.
סוסכסים, בדחנות אי במתקנים רק לא יהייל ל, זה כלוסר
האוטונומיה עם הביניים 7חקלפת ?לבו האינטרס

רו*ה
ישראל. .'< דרף

לי ן אי יי
א0 ג0 ק חו?ב 8נ, י ה.וך. תוא ס א7 של ה*יגסר0 חות, בנו * j על ר^;:ג/ץיתתנהל ן^יר^ להפגי יהיה .להם אינטרס בבהרת. " מי, תכונן
בפנים ל. יידן ז7 במקרה אס גס הזו ה^יו" לית'ילסס ^לי "!11 ל'""י מגיל אינני ס1ריס. ?ל ההסכם ע0 קי,ור לא זה זל ברג7 אם וגם

ב.וטונו0י^^:ניל"י,,כ " ^""^.^"".לי'ל ^י^^"
מאות
יוחר

עד לי>גיו יץ יי יל? שהענין נבחרת ג1וע*ה t1ys^פיל T!ב^ י^.  :ה.כאי אש^'סית, פעילות ומול נייו'י תלות
■.יום. כאי סתת

ו>וסר
ים 5וח

אוטונומיה קום תיא שלי^יק אפורות
מהר. כך כל

רק תלוי לא התהליךהזה זז. על לבנות גריך לא
ללקגנסול itsזערורית not* בןטאיר יהודה בנו.
סאור. י.ה לערוריה, זו כלבנים. מגעיה םקי'

ל: 1נ*^.לו:.^5י

. IJL^rJU
ירו^ליס ל.זרח אמריקאי

יי" ;;.י.; יי"" >"^יי" בי""";;"ל:.:!י.:;יי?"יי.יי*י" .;.לד ל^בסו לריו יכו^ דרבנו. רק לא ל1,2ל יבולי; ו^נהפ היא"כיגרבנתכזה לנו יה 7בע מה בסקרה תקום. זי מ יערכוי. והה זז: י^י"המוסרת ךול^ היסחון,וסף א"^יי" פותרים אנו .בחינתוו המוגבלים
עמוד עיכול נכיון מכל צריכיםלהיםנע ^אנו חו?ב אבי לכן פית. האק
בל זלהנחלוין" לגיין במיוחד 1ה רו אנ* הצדדים. כין הזו עםוהתפתחו'ת
ו ל"" לגיטימי" לתי. יכיל זיל העבין. לטי^י^ זי.!כיל !!!!

נתונים
מעילות

בסתירה
כלב
חלקות מהם. יסתלקו לא קי*0, יהי? ל* זי
,] insT n* נם ליזבסיד יכוייוח ההתנחלויות

אומר אני
המיועונת;

המקצועיתח ד'וו"דעתי ואח דעתי את

^7^ X^T^Z^JfY י^ הי"! ב,ק," התנחלו" בטחוני. ז".יךי
1ל,1 \ל ?תראתי לוך ל  הירדן לאורך לנו נוכחות בלי הגדה "פירוז

וכוחו" התראה תחנות ריו^. יב ב טו י עםהמ*יייי0 גיר " "I קלר^^ייזי יםאו3ם א נמ *בו ואם ירושלים. יד על להיות יכול 7עות בי"לוקארבע ערלי tryr מ. או
4תיי0בוה דלתי לפי ן לכ כלחמה. בלי זה אק ל,"י" יכול *V xnr יירין לאורך

0 "ר,י ו ,כם יד על קטן י*וב חיונית. היא הירדן בבקעת
לאפס. שואף ללהם ..יולי וליי ,

ן, שוסרו או איןלהם קרבי ליו  גליי , זעתי לפי

זילב: .n

הזו. כקרכח. כי1 ות לטרפד ייכולים צעדי= םבהיסת להימנע גריך

ס*ר'ךישר*ל. חלק זה זו ה ת^^לה החלטת קלפי קכחת
. nr. n .n V 9 nDiarc אינני

הזו כתקופה לדעתי ^.נ^לד,, רא7 אדוני לכן,
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אינפורמטיביות: קא^ות גסת *ול ^ טבק* אני
r/P9< ו1ו/חייבו 7ס קשוי זי האם שלנו? האיירייס הבסיסים טיסון ענין עימד היג1

לבי יש האס לקיחות? קל'ור זח האם נוסף? לנשק *לגו ולנקבות עם ה10ב סה
מחווה יורקים הם *?יר האפריקאים וגס הטריים גם מתכוונים למה תקיגה?

ן? מרו וקו ביהודה
עדיין י ללאנ רוצהלופר ה0*.*י בעגינים ינים UUl.tJUja
יא ה ומתן. תטשא לתוצאות ביחס לרקה יכול לא
ב*יה יש ממשלה. ילינת גם תתקיים אחרהנהריים מאוד. ילחקדם הוא נמקד.
זה ברגע יכול לא י אנ וזכנם. על להחליט זייייס אנו מכתבים. החלפת של

להחלפה* אי לתוכן ליחס יימר
י' ניקאיקה באיזה מכתבים .ארנ0; 0 n" l*j

המשלחות. קתי בין דיברלו *7ליהס בבוקאיס ז; ג* ב ט. p* רה
בה. לדון *ריבה והממשלה טאוד רזינית יה ב7 זו

כזו. יה 92 ייי ל'תדייו רגיתי . זל ב7נין םייחדק יינל ת"הי ה,וס
1ה רו מאוד היי"י הזניגי: שאר ל*ל בא^ר

לחברים אם =.ללי. ניסו מבחינת מסורסת יללי לתגובה יקריבו החברים
אחרת. י?יבה "נקבק מיק': 'יני מתפזרים

קאין בתלונות ב^יס האופוזיציה *נ*י כמיוחד וינכ; ..t< ה*י*וזי*יהייייר יא" עוזבים. והם יקיכות, פספיק ■ 1113

עוזבת. שהג*7ה, האופוזיזיה ויוכ נ" לא בכלל
אותך 5ג'?תני ואנכי מאיי בן *כנ0ת, חלרי "ני .., ר האמריקאי,, ה'לגריר 0r  תסיר. חברהכנסת אגל ^ "י
יו'3ב~ראק לגס סבין *נ* , באים לא אגו אם כי לא. :ו '"נבוע * התייעצנו

כזמן. ל<יפריקאים להודי* היה צריך אז נוב?, הכנסת
א*תע?יח השעה עד תתקיים ןהילינה נאמר ^י .. *מ רה

והסכמתי. הנסיעה ננייל ^~

לעה *ו>הישיכה  י יי  ה r*n למלרד *נינו ברלנ; חד
תקוע.

לא שהוא התפתחויות יש 7 אמר הטמ*לה ורא? היות יזט*!יר' י
מחר. ילינה שנקיים כדאי rr *7?יו, למסור רוגה  t"JI

החברים ויתר יעזוב, לעזוב, ?1ריר שטי ס1י7 אני רי,ז; ♦
נוספת. יילינה תינתן יליי^יייה ר**י ותיית ( ^^3^* '' r

מהר. להתחייב מוכן אינני ז;. בגי מ. ןרךיט

בוועדה היום להתנהל והמעניין הח7וב בריון תם*רי ,
הסזחח אייטנס הוא יליידעתי אחד אלטנס היה חסר * י"

לידי להביא פעמיים האכילה שהפילה והוא "חרונה י1 ר"ה לייי^'^לדח"חחוי' יל"^ ""'; י" יל י"י^ין ..לים. הליו ~^ייה rZ/Zבסלביס ומהיר סתקרס ומתן אמ"א ניהול היה לדעתי, הלני, והצעד
כי האלה הדברים את אומר אגי קטפדיוויד. אחרי יייגסון נ דנוכחיי

הנחה היתה סאיםמעיליה ה:וי: חבריו וחזרו חזר ילה cr כירי יי"ייזכויני הערב מהעולם "מיהו בירושלים. קלכאדאת ביקורו לאחר נם
נ^אר ת דא ,0א הנסיך לא איל עצמנו, לבין ביניני* "למאדאת. ה;לום לסעולות

בםאטציו כ עקי א והו לכו ן כיוי זערבי. בעולם מבודר כטעט גלמוד, בודד.
^כן. ~* ■ מה את להפיק זרייים אנו לום, ה לתהליך
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םאדאת אם הטפשלה, rtf7 אדוני 190XK .< .וגי
חברים כסה פה רמזו כי נודד. הבאות, לקנים גם זו, לתקופה ישאר

?להםפקלה להאטר זריך לכן יוקפא. ושומרון יהודה של קהתהליך שלסובתנו
והתבוסה הדחופה בגדרה נכוגיס ה הצעדים את עושה אלון ל'*מר למה בניגוד

מושג. היה אם יודל אינני אחרים עכתנאים ההסכם אח יג לה סנת על
ברית להשפעת לתוניס ה הןמיס גם אלא וברבים רק לא יך על שלוחצת נשכח אל
ביקור איננו r פועצו ה בבייי! בוטדיין 'לל יקור והי לפשל. י^ייחיל המועצות.

הביקור יןוגאות היו פה עדיין בסוח אינגי סוריות. מלווה כ , .1<ro
טזה. יותר אי וגאיח ויזרה טמיכה ילל על*ן רי זה כג1 אסר 7ל

תסגאו אתם בגין, 0ר האחרות: הבעיות לגני
שי*בל חובב הברית אדנות יא גע אס ירוקלים. נו?א לגבי טאוחדת אר"הכנמת
לגבי 1967 ביוני נתקבלו  והחלטות את ולבסל אחורנית הגלגל את להחזיר

כולה הכנסת ד7ת קל לו צריךלהא^ר זה יוכל. לא ירו"לי:, איחוד
בירו"לים האפריקאי היוסהקונסול נעושה מה לכן רק"ח. להוציא אולי

נ7ליא אס ש6דאיג כ&ובן אותי. ג י פרא איננו ברו, ע קני: ל' ממורת לסי
חלוקתה 93ד או ירול'לים איחור אנסי הירזrוnק) מכר'יז הבריק ניסוגארצות זריךלהיוקברורשלא לערבים כ0ו לא&ריקאים *. ■ ורימוקה,
כיותר חגיגית x*x*xkx*!khj> רה בגו הכנסת דעת על תקבלו :. סההחלסוי.

ירושלים. איחור חוק על יחלסנו כאקיר

#ל לרעתם 5סרף אבי ן: מרו וקוו יהודה יינו?* כאשי
ביהודה החדשות וההתנחלויות 'לאסור ואלון יבין בולב, האופוזיציה חברי
לפגרים. עילה יתנו t פגרים עם שלום חוזה על אפקרות י:וצגו וקוטרון
סיירתי כאשר טיר יל מיי "חך ויכוח לי היה . ייחתם החוזה רוגה הייתי
אורלי ל^ייוף /?■ י  י ההד י: ו י התנחלו ה אי. וראיתי ושומרון ביהודה

קול והת"ובה בסחונית. םכהיכה ה^ייה r יו חלו והתנ ללל התרומה סה להויח, ועוזרו
ית. ל בטחו חיבות ■: ו  לזו פלייה או ה r ו יי ד ל ," ייד ן י י  " *  "יי צה ן י קג

7ל הייקפתו פה .תלוי r י/גוב גם יתה ה ן: פ! ק ו דר . ף
גזפקד. אותי

פעי חד^ לן ו וב בנירו ן סע לוי '*לוף ר: תטי ,.J
אחד בפקו^ "י: כ&י ^רכזי^ היו י2לו ""

ולהגנתז*יסח .חון התרו לעבות, יש niDipD nr's על והצבי?
*ל התהליך לכן האלה. :ית ההתנחלויות של התרופה על רוך לאין עולה

בריא. וה ן גכו ה התהליך הוא היעוני: חיזוק
האטת פה .1: . כס ייהגיג רוצה אני

בניוזוויק. .פורסם ב^י ילפודיים, י: נדבר

^ת. ר בהם אין י י בת בחי מ י?י.1י פ. "ם רה

חזית לקפת בדבר האפריקאית הקונצ?גי~ האם י>י'יר: ^ .
יהטגריםישראל י סעו של טרוסערבית

התיכון"' דה ז בם הגנתי היקף כעל ה

לא אתנו אבי1 סכק, ^י1^ ישנה, כזו קונגפגיה בגין; ט. רה"ם
. כאייה ידורים ס געשי

היום? '^אפרת יי^יל י n: הסעודית העמדה פי ך: י ט, ת י.
xfza פוגעת יריאלית "י הויייי אתפויי ללפענו

ובעצות בהתפתחויות בלוי האיפה ללבנון, ייחם ה"רתי החול קר
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ותגובתה המםשלה עמדת פה . לנוצרים הרעות

לה, שותף שאני הב0י0*/ ההנחה בםמגרת רו*ה אני
בעידן לפחות מצריט עם ביחסים נט1אי0 ש*1ו

ההסכמים של הפנימי מההגיון דאגתי את להסתיר יכו*
הערכת ל8י גם הערכתי לפי הקרבים, הכרת לפי לפחות בהם ללטבוע

הכוונה ?להם, ההשקפה על לדבר אם אבל שלוט, הסכם על .:דוכר
גגחון זה את 'יי'יח צריכים יאנו חו?ב אני מחולקת. ירו?לים קם 1967 לגבולות

לעצמנו. יוצרים שאנו במציאות ולא במציאות,

: יו ל זו רו ך.
אינני חדק,
ן ניו הה א והו
האמריקאים,

המיסטיים לפירויים ביחס וגר* להעיר רוצה אני
עס עובדות המצרית וגם אמריקאית ה המפלחת גס למוח ,כי י:.

והמצריים האמייקאיים המ?ססיים ספקיזליועזים של שסז לי אין ליזיים.
למרינה גרעין הוא אוטונומיה לגבי בטסיןכיםהאלה כתוב

גם 1ה רו אני ירויליס. "יוקח לגבי בזה עמדובר ירדנית .רסציה
נגנסת, ן דיו ה י ויי קטפדיוויד הסכמי חתי^ת י!ר

n ב^ו ואגכ בדברי חזר ה1ל:י: תחזית על שהאלםנל ה^שלח r
חו^כ אני ההסכמים. אוסריל מה ברור פירו* p. D'Kp'nD;; גלויות. להיות גריכות "לה ההנחות; בפטלה, בוודאי והבטחון, החוץ
להיאבק as רו לאלה שותף ואני הלאה. להאבק איר לדון רוציב

גבמזרח בצפון ושלפחות ירושלים, תחולק וקלא 1967 לקוי הזרה
ן. סחו ב ת ו ל

י כ כ הה של
ס יועצינ1
טלוכנעיי
*י פל?תינ

להבי?
ומה

. 11 אנו
ועדת ש1ו
נר x כאקזי
יה תה א ל ע
גבו יהיו

המ5'זלה; ר^ <לת ל ו י1 צ? רו אני לזה בקשי
"מוקד בתכנית לוויזיה ב בוויכוח לחזות לך יצא

מש5ס אמר לוי ר הי לוי. דוד והקר דקל חברהכגסת
הגו7ן ברמת העחידיי הוויתורים מכן ולאחר
לגבי זה rw ncv* r> niir זה

8ם יוד; אינני
כץ 1טואל בין

י בסיג יתוריפ ו להו סכנו ושומרון.*סקותסע ביהודה שלנו הטיעון אח לחזיז באינג
ייבדק להרנר רוצה אני יקוכבע. ■.עס אבי סיני,

הגולן? כיפת ויתוריס יהיו י הכחשה לד דרוקה

שטעיתי. אומר טעיתי. אם אבדוק. אני
^אלות כמה לי י7 כאן. ©נאטרו לדברים בקשי

שהישובים כך על ידובר ר" מפי מבין אני
2: 1\£jJUQ_*Jl

ספציפיות. באוד והערות
. ים  ו * תרה בפי

האשרור. מיום ג.?ין: ^0 ט;
י' 15' אגד,0".יב1י. ד כאן מביע אני . נים 7לוע לפחות מר כלו

גם אלא יהיחיילגי: רק לא אזני, ל שהגיעה
בםיתוו** לישובים ליחב תקציבית מקיניות י*גב* תייכים, מהגורםי

תקציבים הכרחיים יילול^יים, ייארו הם אם אכל ארו. יי לא שהם ,<ןד;<:
ביוון. ייידי יגיעו הס אחרת בכבוד להתקיי. להם לתת שיוכלו

ידי על לכוסאה ההתיישבותית לעמדה מצטרף אני
האלה, הטענות את לבחון שלה המ םרא7 סבקש אני ון.

תקציבים. יהסכו ל'1'1 נוי לוים,
כענין טכתב הזכיר הקודמת כישיבה הממשלה ראש

הברית. nixv k's'3V texk ח

נ;לח. המכתב

^. ירי1: ז, רבי
י אנ

ההתנחלויו

t

I
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הררית ארצות ?ס יל הבכות איזה כן ואם י* האס 1Jלו,11>י ב*.
הפיסון? כלנין טה לתבוסה? ח רו 'ז ן הבריקבעני לארצות בינינו הלנית איזלזהון יש האם

מהמונה דד י ללי:לל*. סבקלז אני
לענינ* טיועוו וות לזוז ב י jy .

?ל להעיד יכול י *ג י"ר^ל. ערביי בקרב התסיסה 
הבנתס ?לפי יומיה האוטו הגועות לל יניהם לג "גילי'

יוצר זה ד7תי ל5י . ה0ו?ג

. כזי ח דיו פ יזו קיבלתי י1א

0ח. ב7 ננ ל^פו כארס זה את ר או אני
מי'ות^ מכבה יצירת יי1 שהסיטואציה היקב מסוכנת.אני היא יי.*'ל לערביי גולשסחים ערבים בין

ר הד נים ר 7
גליי1, ה ערביי
r פגי גילי והל
.r  ספה

: ליו זו רו

י יקאים ך פן להסתחרר יכול אינ5י **_ל.ג11.1.
ונדי: עיייבו יאכויי ^^י: א7 בעלבית פגהג קצת עליהן.כנו חזתפים "ה^סריקאים התחייבות 7סירת קל לפוםנס א^ילו סתייחמ אני

זוכרים אנו 7תהייבויות. י1 7 : וטרי י הם איך הפזרים, על לוטי רו1ה אינני
להיות. צריך להי: מ^ה לבוה היה הן1ויי0 החיילים סספר יו החי שבאזור

א יי י ם לה יי התחייבות יי' לימזיי1, גויי. יויןר ל*17פם יס 0ר? קאיס לדעתי .'פאבל דד 5תיחת 7ל .ילכיסרכר אז באל;'©. מגירים לא ולם "ק אי עם ייברו
ש6ישהו טה יותס מ7ניין 7ל<י טולניס הפדינה סחלקת *בשי זבל ויכולנובניויורק. י0 סוב ה יס ת יי הל ל כ לדעתי רוזיס. אנו י nv ידיר אנו החליס,

בשירותים סול יה ט1ריס. oy להסכט בקשר ללגו טי 'יקבי'
ירותים ה במתן ביכו י dm לנו לרוע^ן ף סו >*ה "עלול וזו?,/ מ;ור אני האלה,
איך לחשוב *ריך י. יי יי גם ואולי זה ק שומרון, יהודה, יי ליי. למה ה^לה

יכייו^ו^ "מו תל יו'ליים, י^וו ילזק8תם .מה r? ■. רח לו
בגי1*1 אן ^י: קאלו בנייל או ה9ל?תינ8י ה7ם זכויות י. להכריז גריך

*' Pt,iw י "י ו" לק? זריך ל? חו'לב י י' יי בל. מאמין שהוא
זרות. מזה ה , לביול איך ה, יי כ אם . 13^*6

סעוק1ך לא ם ^ה רלהליר הברית 0>רצות, ודים היה את מחרקי להגעיל צריך אולי
. 1 יינו, ידיפ ד ■ הא^רייזיי ילאס כזה יי6גב יי"לו סדייד. ול**

ס. י d י י ו פ : ... , קו

הברית לארצות לזיעתו ללי *ריין לנו מובן דובר.יה ^ם לס, דובר 1ה יוו? אינני לבנון. נין הכן c9 לדבר ליו r סל הו
מצרים מדת 7 ללירור נוצלה שיחות ה זדסנות ה אם ה

רימית? 7י1דה להם י7ל

ן ת ג י א פ? כ  "

רג7. לתת ■■...
יותר: אותן להביזיר

ן בלבנו יימצב ביחס

ג7פעי h^tt^n ג רו
סובה עבגרה לנו,עו^ה חשוכות מאור ן קה חךקוב אני rJr ל7אלות
י ז להח ס יכי 1ר ו אג ? ן ירד .r r בקע קל א יש ב ה

ילר גכ ועל הירדן ללקלת בהסכמה ה1בא וות נחזיק : , t< "ט די
ייח&שקנים. צ נחזיק 1*י>*רון יהודה בכל נעי£ו?י0. ולא

לסלודיר ביחמ ף תזכסו יזכל
סר ו ל הםמיל^ה

ירוק'לים; נלנין
ירו ן י נ בע מי!לסא

זה? ן בעני

והיא המעבר בתקופת מאוד חשובה שאלה כאן הועלתה
ה3ני0 קולו. את לחיות להם לתת *ריך להתקיים. ויכולתם ב:יתחה, הילוגיב שאלת
בארן. היום הפצומצס האשראי לט^ל י1ור, לאטצעי תקגיב לה0 לתת צריך לרווחה.
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יפיזו בסיתחת השניה לאלטרנטיבה גורבים dm יל

להתייצבות הסחלקה בין הוויכוחים יתחילו * י5ל זאת? י15ע גוף וא*זה
לעבור שנוכל כדי בזהירות בי לספל ש1ריך סרי yxs ru ?niwVpnn xtivoV

התקופה. את

לצט01. חדי1 איל הזמן גר קו בגלל דרוקמן! חי
לפחות וגה ר אלי .'ילה, ה ר^לל אדוני כל, קודם

נכנםת דבריך אחרי במיוחד אתמול, ן ו והבטח החוץ וי 1r החג חילול *ל
תמי.: כולי אני ייר^ל. סועדי על ישמרו ול1יג* אל ר י לטיילי. בהתרגשות
לואל: אלי הילדים. ירי ל ל אתמול הלאומי בכבוד נימה על םזל יוקר וירבה
היה זה כעתיד. הדברים את למנוע וטבק? קוואל אלי יכך? הכרח היה האם א.

מיןסרד. מהווים יס נ ו יי ■" ייי <ימרו קל ים דבר ה נגד להגיב רו1ה אלי ב. כשלון.
טיסרד. היא יו ג: םיסרד. מהווים כוללו *נו ?ו "0TP לס11י

קיומנו. סוד וא ה זה ה הסימרר זמן ל בל האמנו
יהודית התייצבות ''גבי יהיה מה יישאול rpx< אני

קיי.:וו, להתייצבות להקלייך יכל החדקה. והן הקייפין הן , וניוטרון ביהודה
6יד. להעטות צריך זה קיימים, ישובים 7ל חיזוק או ליווי שנקר^ מה

אותה''. לפתח לא מדוע קיימת. התייצבות על , מדובר הרי
את לחזק רוגר, אבי  ר3יח בפיתחת הישובים ין בעב
הקיימת התכנית לפי גם עליהם. להוסיף ועוד רוזוליי חכרהכנסת סל דבריו
זריקות לת~. הר'*וי9כ^יו סן שניט, כפה קנוי הילוניס נוי י 7י גוונו הרי

ועמלתי בימית קבוע לפני הייתי יתקיימו. להיקוביב מנת 7ל יזוק קל מיוחדות
גורם  בחריפות להתבטא ,71 רו אינני  כבר יא יל הזו ההחלטה קעגם 09

?:ילוביפ כרי הכל ייעלזות י . ^0^^B kVV 0v נוהרים <בלי^ כי הי7וי, לחיסול
יהית אס השלום, השכנת לקוית t. k67,0ו שטדובר בתאריך קיימי. יהיו

למדריכים ק קו ז יה ה בפיני, אנשים יוליב וסאדאת את, פאר קלוםעם
*לנו האנשים כמו ואין כמדבר, ישובים י י ה.ו י1 ■■ר יי איך ידריכו י. שלנו
ארו. י? שהישובים מוכן .*. hk לאז יתכן זה. בתחום להדריך ויחזיקוקתאימים הישובים את לויזח מיוחד הככוו יק כיוס לכן היום. אותם נחסל אל

מעמד.

ביהודה ■" ? ל 7 הרא"1 להרמת ביחס לאול אניידצה ^
אתמול, בכלס?יליק)ל פוליסית מבחילה עכ'זיו כיסוי לידי ושומרון, 9

אק"ס, עם הזדהותם על כגלוי ס1הירים והס האישים, רוב יודעי אבו איננו^ ב^זה האם הותרה. ועכשיו קודם עליהם אסורה היקה פוליטיק פעילות
נס*ה דיר אוחו נם ומקום/ מקום בכל "ס אש קל יייזזוןק להתססה גורסים
בפעילות יעכוק לא והותנה  מה ס 7ו על מבין ואינני לכאן שהוחזר

:י זה ן י נ וי לעשוי! הוזלבים לה בד. ל ודיבר כנס 1p ^5 *תמול רו'*" יסית, פול
יונח י כד לא וחלילה ח0 העבר, לגבי לומר 1ה רו אני שריד; .י.

לגבי אוםריפ האמריקאים מה יורע *ני העתיד. לגבי לקח יק כי אלא
לה*יל היה ניתן אם רפיח, בסיתחת לישובים באשר היו לא או 'להיו הסיכויים

לי מותר <בל אתם, דיברת* לא כי יודע אינני ניתן. לא או ססויים בתכאיכ אותם
יכול אינני והיפוכו. דבר להוכיח יכול לא מאתנו אייל לי. הגיון בדרך לחקוב

רפיח. פיתחת ביקובי להחזיק סיכויים היו אחרת מתנהגים :יייו 7לו להוכיח
תוך רפיח בפיתחת קונעלה גגה אם ה שואל: אני הגיון. ימי מיל ילל אבל
קלנו הפעולות האס לה^פךי' או סאדאת את להרגיע כדי לו היה ומתן סקא
במרכז הילוניכ נושא את העמידו ל*י בעיקרן 0רק פעולות .ליו זמן 8אותו
בארץ, והאחדות להניד *9שר ;. להיפר או בעולם, בארץ, הלב תשומת

במיוחד, רפיח ובסיתחת גככלל להתנחלויות באשר במאבק, ב חל;ו ט^ור מרכיב וזה
עגםנו את ל או לקו גריכים קאנו שאלות אלה רפיה? ל^יתחת נזק גרמה לא

העתיד. לבבי .לל< ;'גי לגבי לארק
מניח י '>נ כי אפיקורסי, ו ה מק ל7אול 1ה רו אני

קגיאה הי? הגזרות בכל ההחנילויות קענין חושב אני העתיד. יגיי העלכה שיק
להתנחלויות קלהי*.לגדתמ להגיד אפלר אי כי at רחאיס לא אתם לזה דבר. ^ל מעיקרו
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כלשהו סיכוי היה שאס משום מדוע? דבר. ?ל 'עיקרן שגיאה היתה זו
אפ7ר*י0 היו הללו העינויים בגבול כלשהם לגיבויים או גבול לתיקוני
בנוסחה להשתמש היה אפשר אז אזרחיים. י:וני^ 03 היו אלמלא בכלל אם
קיפ 130 יזה הררי? זה מה הדדיים. שינויים של כביכול טגוככת היותר

נוסחה אותה אולי , סגרים על קמקילה נוסחה אותה ט. ק 10 ופה
שימוע בהם ילוליס עוד פה ישובים, היו לא אם יותאפקסיבית לה יכולה היתה

חייובים יו m לו האלה הישובים ומתן. םקא כרי חור פרובוקטיבי
צריכים הם שלום, אין עוד כ> אופר הייתי הישראלי, הבטחון סרגיב בתפיסת

אבל  מהשלים, יותר חיוכים שהם טישאוטר ליז להיות יכול י"ם, שלנו.להיות יזבסחון כתפיסת כלשהי חשיבות בעל מרכיב אינם האלה חיסונים
אין רפיח, לפיתהת חניתה ובין רסיח לפיתוזת וגבה בין האנלוגיות וכל
היתה ש ההתנהגות תחזור קיאם חולק אני מדוע? במציאות. שחר "הן

ולהתסימ, לברות יה יל ן כוו לטפ התנהגות אחרים, בםקוםות רנויח, בפיתחת
להיות יכול הקיימים. הישובים את אפילו בסכנה תעמיד ילהיא חושב 8ני
טריקים. ילל בדרך זה את נעשה לא לפחות הסכמה, ?ל מינימום בינינו

טריקים, ל?ל ולאםרך מוצהר באופן זה אח שיע*ו לתנחלויות, רוצי *ם
ל ע מדברים וזאת? את מר או
במרחק הוא ם טי ו אך מ7לה ל
כטרחק פ*יבוי? זה

אני למה ונדע. בארץ .ילודי (.ד.! י ו ושיהיה
? י בו י ע ה אדומים. מעלה קול עינוי לכ7"ל 7יבו;.

מישהו יש האם .לדומים, ^:עלה ק"ט 12
.:תלאביב? ןל151ן ראקו ל ל,

דיקני1 בעולם

ס. יי יי ג מאכ 1' רחוב של מרחק וי; נו

אני אבל אמונה, מ.יל.לה ה לראק "י;, מבין אני יד..;_ לו ■!
ג י פט ורה ר",. לל לדעתו שיתף להיות יו גר

הקצרה בדרך המערבית בגדה לה .7 הריבונות על ויתרה ילראל שבפועל האוסרת
'*לר כאילי וריבונות 0סכות מקור אומרים יתרון, £זה להסיק ובלא ביותר

סרות היא הזו הפדות לא, לםעל:ה סמכות, למיןר ריבונות יין ידות ל^ים
ריבון םיילחו להיות יכול1 לא מקורהכמכות. אלא איננו הריבון כי מלאכותית.

הורעה יס ערטילאית. תמיד *5ארת הריבונות סמכות. מקור בידו אין אם
2*3 מ ח במשך בפועל <בל ?נים, חמש כעבור תה או תוריד שהיא ישראלית ערטילאית

המס^ל את ביטלה כא?ר כל קודפ זה את איבדה היא הסמכות. סקור את איברה היא
פלשתגיאי. גוף יהיה בגדה הנבחר שהגוף אלאםעיום כך משום רק לא אבל הצבאי,
אותו. ולאכול החוק את לחוקק היכולת ריבונות? זה nt סמכות" מקור זה מה
לצורך רק הוא "לגו הצבא פלקתינאית. היא יחידה ירדני. הוא החוק
לסדר י'לראל בטחון בין ה.5רדה תוך ישראל של הבכחוניימ האיגסססיב שטירת
פרשנויות שתי ילל י הוא המצב , אי^ה ה אלמנטים ה את מצרף אתה ר אי: כ הציבורי.

בעצמנו אנו מזה: חמור דבר ויש והאמריקאית. המצרית שלך: הסרבנות את המותרות
לטמקנהקאטנםהפרשנוי. מגיעים אנו אתודבריס קוראים !גו כאשי הבנתנו, פי על

מאולצות כר כדי עד יליזן משפטיות בפרשנויות מאמין ואינני צודקת. ההיא
תו0סח. הזו ילרלנות ילרק ין טא אינני ן. העני את הלגו .ללא מזדקר שרקאז

בעתיי יהיה מה הערכה לי וי?
תחרות "תתפתח געריך אני

ית?!ס, הזה ריק ה והחלל ריק,
הה0במי0, שייחתמו לאחר ם.

חלל צר ובו הולך לכן
ה:כמי יחתמו שי לאחר

אמר

רות ן
שניתן

לבני
"פ אקל ל 71ריו

חברהכנסת
י ?ג

עדיי יק אל ר כי' .
מניח אני י0סלא.

הזה, הריק החלל את ימלא מי לירדן פ אש בין פרועה
בי אתם, ומדברים זברו הם אתם. ידברו שהאמריקאים
לכת מרחיקי בעינייו ייראו לא ^הלכיכ! כמה יעשו
לא ?החלל נסמוך אל הריק. החלל את ימלא טי לבחור

פ.ערי <ש ולא ירדן ה "הי לזו לילכוט ן

למצרים, נינו הה ייחתמו וכאשר אם ח: ו נ ץ,.
רק יהי: זאת בכל אבל היסטורי, עצום, צעד יהיה זה
מהלכים ליגור באמת נוכל אנו האם תהיה אז שתעמוד הילאלול כי התחלתי. צער

ללעליוי למרות לדעתי, 7ל*לוס. קיוטו בהט^ך אינטרס יהיה קזלטצריס כאלת
גוף מתוכה להקים צריכה שהממעלה חולב אני מדי, מוקדם להיקטע למישהו

ישיאלימצרי ילוב 7ל המכניזם את !■mV איר תכניות להצעת עליון בדרג
במנותק אפילו ישראל,

בנויים כל.ההסכמים ל:כיום
להתעלם יכול לא המסגרת

עם השלום קיום בהמשך מצרי
■■■ חולב בהחלט זו מבחינה <ני
שניחטכטי את שמשווה מי

אינטרס יצירת ושל
האחרים. מההסדרים
זמנים לוח לפי גם
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רםסוחםד  אל"עריש בקו תעמוד מ1רים כאלר קני. ה לתוך אחד יבויים סתם סכר
להוסיף וליה א8קר אם אז אחר. אינטרס לה ו*'* 1ה רו לא "היא לומר יבולה היא

י*ירת זה הסקסעותי פעמעותי. ks זה אגל ח*ונ, זה מנותק, לזה אתה0עיף
הטעויות אחת ה*ו0. לעקות ך גרי זה ואת פ1רי, אינטרס ?ל ניזסח עיבדתי 3x0

ן וסוטרו יהודה *ו?יכ* Vr החברתיכלכלי ה*ילוי היעדר ז*ל הקחקת הממשלה קל
אה מ*ה לא אס אמיתי. אלאיילוב בנין כפועלי א*לנו 7יעב|ךו זה ידי על 1ול.לא ונר להחמיץ עלולי אנו פגרים כלסי זה

פרובוקטיביים . 1גיי בעד לא בתחלס אני
הדברים קגכ את ת ו ה י1? בהן ;1ריר תקופות בה?1"1© יל2 התנחלויות. בנו?א
כל לוללימ טוחלס תאבון ש&תוך א1יה אח ללבין עול ליבני לני מ1ד אבל

כואב לפחות ♦ 3k, rr n לולה אני 7י*,~7 לאידיאולוגיה. ך * יי התנחייור..
. זה את

זה. את כואב ל0 אני י"ריד:

להם כואב לא זת לל אצלנו י  י 7 זי: בגלל ף; ו ו lfT
עעשה ודברי" את כלהעריר קסונתי . 6*בנו כזה
י* החקלאות יר ייל 7 י כר גר קטן kV p>nr כ :7 י .י . החקלאות, "\v

. זיה י לסלוו גם

האחריות כל . r1*.■* "לי'" ' *1v 1'?d החקלאות ר י בגי?; נן. רק"ק
לה, vct< עלה

xa^stt סך הו הדבר בתוכנו חברים בהשראת iJU.5_jjr
תר0. כן גם זה אנסימוחלס. לאידי*וז8יק0,
לא שכאילו מענה היתי: הממשלה* ראק אדוני

מי. ן £0פו בענין לסקל ד,*ו£ר*ק**0; ny יכו מיגינו
כסיס. א לי1 ן ילתו ידיייל על כסתפך סתם nnw ■■. . d t\" רה

ף: >ד . 7

יד: ר 7 . *

נ_ב.ג: *_2

פ7סיי0, בטלוויזיה א&ק החו'ן ר ? אח ראיתי ארנ0; ם. יו'ר ך
יזהמ דברים ילל ^פ ל <6ו ?הוא פה בעיני חן מנא ולא

ל6קל אסר ויזו*1 חליולילז, לא הם לנו הגבול הזזת בבחינת למצרים חקובים
הים חיל בסיס <ת לה75יל שנמליו מאוד רבה חביבות י* לדעווי ק"ס. 12

לתחנות הילככם במסגרת לדאוג הכרחי ב. חור^יס, ה^עה נטל;ך ך יי ב?ארסא;
זר יילי חייבים אנו הבינלאומי, לגבול חוזריס אבו נחיני. התראה

קורהבדרוס. מה לראות אפורות עם ואזניים ?ינייס עם



הפרוטוקולים לשכת
דמים 7 ך מתין דף

**
עותקים 5prn y עותק 0!די והבטחון החוץ ועדת

17.10.78

ואין הישראלי, ק *6 ה במסגרת * *>י ההברגה ו
"גרי, "י'!יי * נוי י ,כ ל* או "יולריס את ניחנים 0'Kp'tCttn bit n3* rtr
במסגרת להעשות יכול לא לה  יזי"ליים י"י יי*' יי* על לה*קות 1ריכה

"מייק"ית הבסחה להינתן 1יייה גיי^נג10ן ו*תן במ^א אבל ההסכם,
סוכנים. יהיו לא החר7ים העדות עוד כל אתי"דות להפעיל *נ0*יר

למצרים. ינו כיל זה לחו
מאתנו אחר לכל ברוד ושומרון: יהודה לגבי ^רנג^. פ הסופיותיייי התוצאות לגבי םירוז 0תחיל "עכקיו ^.'...^" 3_נ
'י"י י^ י'י '''י יכו^ דומיין. ייהויה שיתקבל י = יוה10בה0ו _ כ פיסי. דבר ל?זק:ות אמור הזה ב&ירןי 7 יא ה
תעבורנה "ולב^0 אני הפוכה. דעתי וטתן. בט7א ^נל ^י"יק ,,,,,,
ביותר. קליקים לנו הסיכויים א* יכר, בבעיית י :,?"
הלוגימטי י בהו תלוי יהיה כה ז7 כא?ר י^סירוץ. .,. ,,' ,,:

"קואל טי לכל פ5יע היייןי גרידא בסחונית טבחינה דברים ליזיז ליי
.כנה 0י . ^יי ק'יאיזביז. יל ל0י ל"זיי לי"ימ. יבית יח ^: ;"הי^י

. זה ה הקו את ני.: בי יו ה לא אחרת המפר, אי, ףא . ..■ /ר_לי ' א"
כל . "ויי6ת בנקיייל 6מיקם *בא כא^י החסרונות כל י^ו 4ר n^^^7^כי ייכיי לני 1" ליי"; יל = י י>* *י."ו;י.י.נ0.נ*י י יא' ז לכ . C7 r התייבו לנו יה תה לא אם ושימרו! ליהוד לנוע

יעיד להיות יכול זי. י לנוע, סתחילים £1יים 7ם ה?כס ;ל פוכן.. יהיה והכל התקגיביים הסעיפים כל יצריי .",:,:"
.;;;;?; ץ* ;י; ^ל ^ לא זיק עיביי". ;;יייל;;י" "י'1'8'!/";; 'י' יי לקמח סגייס *נ,*ם לי. רוח' י*נ* הכביד כל 0,

ס. רה כן ;וי
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ייי|.
ט*י...**!** tf ag

'"*יל? "■ irM יל* הפיי? 6יל

נשק. למס יק נפלו. לא והם ארגיגים nV w,

*גי ק7יי". מלחמה לה7יב יד, י ;?1 ל* עיביה* לחיטה. יש זה. את למלוק
צייי אני ■< ה י י ""?;;Jניאר\יל J לי; סי" ח ילא גייסי יים מדי לן חו^טיתו פקילה לק^ות . זה """^" "נ כי בנש אבייית לפניע יגיל
יי יל"קינ . :י;;ל^"^;!יקנ^יפ:י;יל^

פעילה יי היעילה הפעולה בעקבות נ..!
אתי להשל'0 יל "י ל* *י*י*ל סצב ג 10 פ"ו

*י.ה "המט.לת מה איסיים ll\\\ . י; ילה" ע אכל י*בן. התכניות יוכל >י  ...;" "י"."" ;ל;1 ^בלזי0איל^י ;:;,ץ
יד ניסיי לנהג, ייר לבליז. בקנין כאן עד

לנהוג.
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והתגובה חישל ואני הגובה תהיה זרסתג ב*נין
להגיד גייר החוץ £שיר רובי 906יק. זה החון. משרד דובר oyob לבו* 1ריכה

לוקח זה כל . ™ipc את לסל* זריך *י איננו, החוץ "ר עזרה. לא ש1רפת
קשה. 7בודה עוברים שאנו אחד, דבר ל©חות הגינו זמן. הרבה

הטוב ירידי ?ל כדבריו לעיקר עובי זני עכשיו
גריכית שלו והנחות קתי  לו ק גיזם בסיני במסקנה החולשה היי/ה מה ויהפסיג. ו""לד'ר ינונ הי זה .היהעיןנזיו שסה מסקנה: מסיק הוא וי*ז נכונות להיות
.196 בייני7 סה28 ^כנםת 7ל ההחלטה ל0חר בייחוד נכבן. לא זה גזבאי. הממשלה

כולל חיק חוקקנו אז עשינו  המזרחית. ירושלים על ריבונות קבענו שם
ל9ח כל 7ל והמינהל י*יפוס הט?פס, את להחיל רילאית כ1ד. ^הסמקילה האומר

הלאו, את למד אתה מהה? ירוליפ. חלקי על החלנו זיל חיק ועלפי בגר, שייקבע
וחלקיס י*ראל כריבונות כוה ירושלים אז החלנו. ל*י אחרים חלקיס עעל

יבוש. כ ן כ?זלסו עגמנו ns* מכיריס איננו במינו. מיוחד מ1כ זה לא.  אחרים
, היקראלי הכינו? קל סוף הפרייסוורק של בניסוח לכתוב ר1ו האמריקאים וה"וקסנית^ סהסלי*ה כתו**ה ירדני כיבו? קהיה סולנים אנו זה. את קיבלנו לא 9§
ן >?לטי איננו מוסרית סבחיכה 7 אומרים אני מיוחד. ס*ב זה אז הירדגית.

גבאי. *&J& ם קי* ן, יכו והסינהל. האיפוס הט*01, את החלנו לא אבל כיבוק,
יכו? לא *** זה ספקות. עוד לי אין ברק. טרופי עס שיחת לי שהיתה נ^אלאהר י ו; באמוננ פעמיי בבר מעלו ^האמריקאים (נבון הזה '*'J/ישהסרייםוורק ** זכר להן ן אי .ע פסקי". בקלוש ציסוס והדמיע בקונגרס נשאנאוס

המדינה להזכיר טכתל כתב גרידנ* ? גיבונו. ה אז הפליטים, ענין ו1טחק הו1א
0 באו המזכיר "זיכו םופעות. לא אלה פ:.קאית סשלוי. לב4א לי^יי ?ביק*
לעזות זייכים היינו האם לו. כתוב והשגריר ההחלטות. י" הזכיר ^ב
9.Mm םקים. מכל '.הר. שיקול ג0 'ק אבל שכן, יתכן 5ומבית? בעיה יל"ייסמזה גס למעול. גם יכולים האמריקאים אז תגובה. בל" נשאר לא זול
"גויס "י שלמענו הטיעון אז אומרים. והם דברים, מיני כל לומר יבולים
, י 0לחי שחורה? מרה אז כך, אם כר, אמרו והמגרים כך אמרו שהאמריקאים

סיב. במגב השם ביזו נ* לכן ביותר. הגדול הרושס את עושה לא זה עלי
היית אבל *זה. יי" היית' איד יודע אינני חלילה, הלש. לב לי היה לו

כוח: לנו אין כלום? אין בידינו מה. אז אני. איר תראי בריא. לב לי וי*
בנו. תלוי שהרבה הוכח ראיה, והא שטחים? לנו אין

נו הזע יד בקמפדייו <גו זה. ה לניחוח פגיע ואני
*באי הממשלה ישאל הזמן ל נה רא*ו ה בםחגית אז בחמשסנים, ומדובר היות פ*רה.

קס, 'יש? *נים *לוש באותן כד אחא יתברר אס אוטונומיה. ותהי שבזה בתור
נה ידאליו הד**ה את". קיבלו ל. והסגרים האמריקאים א הגבאי. הס^ל את נבטל

המלה את הוספנו . הגבאי 7הממשל* לאקיגיניהיחה הגמבות. מקיר יהווה תוא הגדדים בין שההסכם דרשו האמריקאים
המלה נסהקה ובנוסח הסזסות. ס23 אחר זה מהנוסח. נמחק וזה זה את

דוחים *אנו סכיטו ה יקאים והאמר דחינו אנו אז . רק ונשאר

"י יי"'?^: י יי'י :"!;^;:.':;נ;;;;.^::;^י
. יק י** . ,הוא*א המלה את ומחקו היות

לבטל, גם if גיאוגרפית, בהכרח א י1 זה
נשאר, הגבאי והמושל

?טיר; ט.

בבקשה. האחר, רו לכי להגסרף גה רו אחה בגיו:_ מ. ךןן*ט



הפרוטוקולים לשכת
o*ar מתיו ,יי דף

עוחקיט 5 מתון עותלו
סוד* והבטחון החוץ ועדת

17.10,76

את תנהל והיא המיגהלית המועצה תבוא ן; גי ד ט ^ ך^
נחיר וזונאי המ^ישל* ה9גיפיי0. העניניס
לטעון נוסיף קיים, להיות יוסיף הגבאי והמושל נוסל לא עדיין כזה .
ברק, עם לסת וקו יבה יט ה אחרי כן קל י קלחהו! משפטי. ן 0יעו זה ו זה את
טבל זה את לטעון יוסיי הוא ספקות, קום ^ו אין ט*פסן, הוא סוף סוף
לא לכן מצב, ה לכל להתבונן רוצים לא לההנויס הי* האמרת הזדטגות.
חרזה על ופתן מלא שמנהלים לכר הנענו זאת בכל סולת. סלה אוסרים

להגיד ת&יר צריך מרוע גדולה. ביה עורבי הערבי ובעולם מזרים, עם שלום
נחתום. מתי להגיר רוצה איללי 7לום. על ו&תן א סקי מנהלים אלו ולרע? את רק

קיש עובדה לגתבולן. עוד צריכים אנו אבל נבון. זה עברנו. זיר כברת
ש1ריך. כפי מהסכרים כל ה&ייחסה, מצב סיום טלא, שלום חוזה על ומתן ט*א

עוברה, זוהי רוצה. ל<י היא אבל סוריה, עם ומתן k7c רוצה בהחלט אני
הגולן, ברמת עוטרים אנו יםתנבאים. כאלה יש הגו^7 ברסת קורה מה אז

**שמונדרמ ת בו 1הח*ו £ניח אני ירדן. 0 7 בקשי מאמץ עכשיו יש
מחייב לא זה זה. את אמרה אמריקה אז סובות. תהיינה לא לחומיין מביא

שנים שלוש לסני האמריקאיות התשובות האמריקאיות. התשובות אלה אותנו.
את0 פי.אל.או., עם ומתן משא לנהל צריכים אתם  אחרות! היו

להקים צריכים
.18. אל פי. הזה

אולי לקבל ך יגסר הוא
כדי לבדוק צריך א יזו

אקי"8.

הקני בכל היום
?ם . במגרים לבקר
ע1מו, את שואל

זגיגי עם להי8גש

עומר שהוא אמר
הוא ישראל. ארץ
לא ה&פשלה לראע

קרסר קיים. לא
לרביי של משלחות
הליזחתו את לקיים

מעוררת fh
כר על

נומיה? סו '^או
סכם בי זה רו אני
להו1יא כל נו ו
ן, הבלזחו על לשמור

לאוטונומיה פאדאת *ל ההסכמה
מגיבים איד יו= כל בעתון קוראים
kVk n'*5'n?rVt למרידה לא הסכים א ;ו
רו1ת. ל* אלה בכל
לה, טינה לה ותהיה

אג זה

גריך נכון,
לא האייה ההתפתחויות כל

האוטונומית
ענייניהם. את
V1 *e. d" אק של

אקס לב; תשומת אגלכט
יי  ערבייה גורמים

על מגיבים לא פה הערבים גם
ותוקם לבנון, עם סוריה, עם
ינהלו והם 1בא* ה המושל ית
השתלטות תהית קלא לכר נדאג

לחוזה ומתן ט^ילידימשא
יכול. לא הוא אבל לקלור,

סי כל עם יגר אחרכר ו
לא זה וטתן, כ?'א "נו

סאדאת ובינתיים החברים? של לב תשומת מסיבות
רו*ה שהוא נכון לסגת. לו קלה אולי מלא. שלום
מגרים עם שלום חוזה רוגים אנו בספויק אמרנו

רוגי: לא הם אתת לעת אתנו. לדבר שרו*ה
רו*ים. .הטלא באשטתנו

י _. י>

בסיני שהמצב רום, פרוס' של לאימרתו באשי
כמו אינסליגבלזי יידם איך יודע איגני ב1967, כמו או גרוע יותר יהיה
קראתם כולכם סיף י סו כאלה. דברים לומר יכול רום פרוכ' הטוב ידיד

שללו, מהגבול הרחק אחת רביזיה יחזיקו המצרים הכל בסך בסיני. יהיה פה
נאצר כאקי כ1967 המצב היה זה האם שלהס. תנועה כל ונראה משוריינת ולא

ב6*רים, עכשיו 3י*לת לא עזה אשקלון? לסביבת המצרי ה1בא רוב את העביר
לסדרים. חזרה עזה ב1957 הנסיגה אחרי בחשבון? cnptלא זה הדעות. לכל
אחר. משהו יהיה לא 7וד כל גבאי ממשל נשאר ושם למצרים, חוזרת לא היום עזה

מישהו נכין, 6אוד. יסודיים שינויים אלה הלא זה עט להתחשב לא
נולדתי. סאז לי שיש ביותר הגדול הכאב זה ישובים. להוציא שהחלטתם יניד
להכריע, היה צר*ך אחד. כל קל סצסוני ן עני זה שקלתי. אני אבל (1דה. סגסוני.אני לפי הכרעתי וכך *חרת קרות א היתה לא שלום חוזה למען ולדעתי,

ממגי ביקש קקרסר כך כדי עד פוסקת בלתי מערכה היתה ובקספריוייד
הרסור*ית הגיססה n* בכנסת עשיהי אחרכר אבל בוויכוח. אשתי/ף לא י אנ ק

אחרת, סיני הלברלים'. את לראות לא אבל ושוקלים, המאזניים כף הנה הזו,
סוחלסו> נורמליזציה a? בזה, שקשור מה כ*1 עם שלום חוזה אצלנו, רגועוןעזה

אחריס. חיים באמת היחסים, של

אם יקרת מה ובגדק, לאומרים, אנשיבי יש עכשיו
לא? ולכן ושומרון ביהודה ההיא הבעיה נפתרה לא אבל

מספר ב&ליר לסגת להתחיל גריכים ואבו אשרור שיש נניח
יגיד: טסויים ברגע
יתומים. א ל אנו פה
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at הפכם זיתיה זריך אבל חיוגים. דברים החזרנו אז נכון, חורקים,
יכול לא אני בעגיון. התעופה שרה לגבי הסכמ שיהיה 1ריו נשק,

שמישהו נניח כיני. את לא?זבנו עדיין *ונ1 החשובות. אח היום לחת
הסכם, הפרח י? אפ לא. אנו ג0 אז משחק, לא אני ככה, ואס , אומר

עוטרים אנו קבו פהפצב הלקית נ0*גה רק זו הכל בסך ל0גת. לא מתחייבים להתגונן.אנו ברירה ללי יש אז האי. טחזית זה ויטיתלה. בגידי היום
בוושינגטון גם היכלו הס ראיה, הא סאדאת. בידי שהקל9*ם נכון לא קורס.,זה לקבל רגו שלא הצעתנו, פי קל זדרים הרבה

0*לו. דעה יש אחד לכל להת11לוח, הזהבאשר הלולא על קרטר הנשיא עס דיברתי כנסת, חבר לכל ידוע לגווי
ואכתוב זה 9ל '^ח?ול ברק, הפרופ' של בריטוטים שכתוב כפי לו ואפרתי

ערב$ באותו שאפר לפשהו הסכםתי לאני כאלה דברים לטרד יכיל מילהו מחר. לך
כאשי בקםפדיוויד בדיונים טהרי. לר ואכתוב זה על סאו!*1ב אומר אני אס
ואכתוב אחשוב אופר אני כאשר , אומרים היינו המכסה ודייןהיתה ברק פרוס*1 קל בנוכחותם היו2 ולמחרת הסכמה? זה פחר לך

הוזת על וטתן nt ניהולnי ?ל הזמן יללתקופת , המכתב את ניפחתי אני
שוטרוןהשלוס ביהודה יר^וח יות תנחלו ה קי:: נ לא

התנחלות c'n:r ^תכן תחור"ימ שלושת לבאותס לי אפרתי בש^חת ועזה.
בבקעת"הירדן ^חה לח*ל התנחלות עוד ותהיה הגולן ביטח ל נח ?ל אחת

שלושה על דיברנו \* שייך, לא בכלל וזה בארשבע, יד על "ל נח ישוב יעוד
האטריקאי j השלסו מסעס הדלפות ידי על הועלה זה יה. 51 היהה בטפויש. חודשים

ו0^0ששג8^> ם ע זה ה המכתב את פעם עוד ושלחתי והשיבונו. המדיה, בתוך
לטכחב כנוגע טה דיין את ?*לו כאקר ברק. הפרופ' ?ל הסגוסטים הרישומים
אחר. ,:סיק יוסיף י"לא הממשלה לראש יטליץ שהוא א*0 ללו הודיע הוא הזג,
1יס0ות ה לרבות אותו, ניסם גורר, יהיה ואס ההסבר, עם הסכתב נשאר וכר

ברק. הפרופ' ללל טהרישוםים

1ר*ך וכן החנחלות לעשות גר1ד לדעתי
וטו הט^א של בעיגומו זה, ינע סוב. קבל י7 זה בליביל נכון, לתגבר.

בזה. ליחפק יכול אינני להיעשות, שצריך אבל להתבונן. גריך

מורה לללביןשאתה צריך ואני ז אומר?" nn? cm iillJL^ifif'jO,
סכר*. באתיעל אז סוב, ללכל 7ל מידה אצלנו שיש

לפי תלוי הכל לעשות, ולם לתגבר גס לעשות. גריר ^לס בה התנחלות אבי1
לפגוע יכול אינני כבור. ה כל אחרות. דעות יק אבל ההחלפה. לפ* ה*יחוי,

כאלה. הפגנות יש הפגלותגאלה, י? ד7ותיו. את אחד מאף

ה7יקריוח י:י*לות לכל שהלזיבותי חושב אני
7/*כ7ז/, . slr^^ n&'rn r ?ל עומריב שאנו יסתבר ואם צויר, יהיה אב שהועלו.

לוועדה. החומר כל את *ביא tw

ומתן

הישר. ב7כל תקוות תולה אני

ייקאים? להסכמים ביחכ טה : רוז>ל*ו .^

._ ן; י /7 ,p p לגבישג*בה. יחס'ויוויד, אחד הסכם י*נו יש
אחרים. הסכמיס יו אינני בסיסים.

סכתב אלינו כתבו הם הגדולות. ההוצאוין על וידברו
עור כל בסיני והאלה האלה התעופה שדות את
נגמרו ן כטו^ב

קפעתי, לא תיגיוזויק", יתר יי טאור. קעות כספיות בעיות על אתם לדבר

קרסר עס פגישה יש היו0
תע*וג לא שישראל מבינים שהם

20ורשת. התחייבות תפעוליים. יהיו לא החרקים ילתעיפה עדות

. ה 'יו רבה תורה

. לקיםחה מועדים

ארנק; ט. ר זן,יי

ן: י בג . בב."6_ט




