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ר** סגן אתנו הישיבה. n* ו/ח פו אני JA/J* ט. 3!ב.ר
סוב סרגיש לא הממשלה ראש הסםשלה.

"נקבל מבין אני במקומו. לבוא ידין מסרופ' האחרון ברגע ביק* והוא
המ*ישלה. ראש מסגן האחרון הרבע של עדכון

לסני ן ©ו סל קיבלתי . לה81ק חייב אבי
יכולתי בקושי הממשלה, מראש זקות ארבעים

:.1 ידי ט רו? סגן

גרון כאב לו שיש אסר הוא לגמרי. הקול את איבר הוא אותו, ישמו?
שהתכוון יתכן למסור. שהתכוון מה ואמסור הנה שאבו וביקש ושה1סנן,

אתהעובדות. אמסור אני אבל ניואנסים, למסור

הממשלה החלמות על לכם למסור נתבקשתי . .
שזיתה השיחה על אססור כסוכן פורסמו. שלא ואלה שפורסמו אלה מאתמול,
האחרון גנין אתחיל קרסר. הנשיא עס ביוזמתו בערב אתמול הט&שלה "לראש . שפורסמו ת בהחלסו

הס&ושלי שיאקי סוכם אתמול, המעליל החלטת לפי . .
של הרשמית ההחלטה את בם דברים: שני לו וימסור קרטר לנשיא יטלפן
תיל ולא בממשלה שנתקבלו החלטות *תי תוכן את ימסור וגם הממשלה

קיבל הנשיא ח1י*ה. נמשכה קרסר עם השיחה רשמית. החלטה בחזקת
אותו. *גיר שתיכף החוזה, של הנוסח קבלת קול הממשלה החלטת את רבה בברכה

הממשלה, בהחלטת שקשרי* השני לענין *יר אותן שאפרט ה10ריות, שם שכתבנו כפי האחרונות הה1עות דחיית היינו
את יודע שהוא אסר הנשיא  החוץ פשר מלא די פירוט קיבלתם כי אם

הנשי* אבל הבעיה. את לפתור ינסו ומחן המ*א קבהמשן ובוודאי הזו הבעיה
   במיוחד סורי הוא אחד דבר מאוד. חיובים דברים שני אמר

שהממשלה חשבתי ומתן? המשא המשר אומר העגין.אתה גג0ר ובזה החוזה שזה יחל*זה

אסר. קרסר הנשיא מה אמרתי לא.
בגמר. לא ין ענ שוס

פירושים. לי מכניס אתה

הממשלה. החלטת את הבנתי לא

אלון הממשלה ראש לא אסר מה מ1טט אני
בברכה קיבל שהוא קרסר, הנשיא אסר מה
אסר הוא המ1ר9ות הדרישות דחיית גענין ואילו

:aik .a ר יי ו!

1 ן ידי י. *מ רה ן att

.*ילב: n

יד*ז1 י. *מ רה מגן
: 01.* מ. * ו י ה

^1 ידי a רה 110

, הממשלה החלטת n*
נמשל. הלא ומתן שהסשא להגיד ר*ה הוא יהיה. מה בהמשך ונראה בעיה פה שיש

המזריות, הדרישות דחיית או הזו המסילה החלטת ידי שעל לומר רנה הוא
מקווה. הוא כר ומתן, המשא את הפסיקו לא שהמורים ומתן, המשא נפסק לא

לא. ואחד זה לענין ישירות נוגע אחד , חיזולים דברים שני יש אבל
להיותשבמשר יכול מאוד. םודי הוא בעקיפין, אולי גשירות, נוגע 7לא הענין

   רקסיח הודעה מסר הבקיא יתפרסם. הוא הזמן

רשמיות החלטות היו שלממשלה קורם אמרח
אין הרבי? פירוש מה רעסיית. לא והחלטות

שלא ולהחלטות שפורסמו להחלטות התכוונתי
מסר קיסר הנשיא חזו בשיחה כאמור, פורסמו.

שמיר: מ.

רשמיות. לוו החלטות

14 ירי ט מגזרה



וליםהסרוטיקלשכת

ק דנייםמתיך,,יי

מתקעותק J'5עותקים 0ודי והבטחון החוץ ועדת

22,11.78

חסויה, בזורה לשמור מאור סקרה בכל מבקש 3mי שאחד דברים, זג* עוד
וכתוצאה באירן, משהו יקרה שאס הודיע הנשיא זה: והוא מדוע, תבינו
אספקת בעיית כל /nt coir על מקבלים חס לנו, הנפט אספקת תיפגע 0זה
יהיה הסגרים 07 ומתן שבמשא מבטיחים הם כן כזה. במקרה קולנו הדלק
הנישא זה יותר שחשוב סה א:ל סמצריס. הדלק לבעיית גם מתאים סידור

ן. ו הראש

מחידוש? מה חתום. המכס 7* איך; ן^ ר י.

כבר גתן הוא הביניים. הסכם עם ק^ר ללא יי*ן; י. 0' רה מנן
בנדון. לספל לשלזינביר הוראה

לגוש* קשוי וזה הודיע, הנשיא דיוניםדבישלי: שלאחר הודיע הוא כהקדמה: רק זה את אומר אני אבל שלנו,
בקשי ישראל םרינת של הכספית לבקשה בחיוב להיענ1ת החליטו הם ובדיקות

עם טקישה קבע קוא הש*חה ף 0י וסיד עליו. שמדברים ההסכם בעיית עם
חיובית. ב1ורה הבעיות את לב0וק להתחיל לתק1יבים שלו היועץ

גובה? באיזה בחיוב יי": ז

הממשלה. לראש ססר שהוא מה מוסר אני יי*ן: י. 0" רה מנן
שת* את הגובה. על שאל לא הממשלה ראש

המסש>ה. בשם בחיוב מקבלים אנו ההודעות
קיבלתם אתם . עצמו לנושא אעבור אני

מאור, מרוצים 1יזיית8 מהעתונות, גס קטעתי כך ביותר, מלאים דיווחים
נגדיות ה 1עות הה 1עות, הה  ן מק ו המשא ל ש הפרסים י פרט בל על החוץ, 0שר
אלה. מדברים פסור שאגי כד הבסחון, טשי גם דיווח קיבלתם והסיוסות.

אתמול. הממשלה החלסת על לכם למסור זה שנתבקשתי מה

שלושה בה ויש נתפרסמה, הגלויה ההחלטה
ידי על שולחנה על כפיס:ונח החוזה נוסח את מאשרת הממשלה ,1 פסים; מש

המ1ריות; האחרונות הדרישות כל את דוחה המ&שלה .2 ומתן; המשא של ח1וות
ומתן המשא לסיגול לגשת מוכנה יא ה יזזסכם חתימת שלאחר קובעת הסגזשלה .3

בוושינגטון. המסגרת מהסכם כמתחייב האוטונומיה עם בקשי

הגלויה, ההחלטה סעיפי שלושת אלה

תאריך? בלי הירייץ: י.
סוכנה שהססשלה בסדוייק: ההחלטה את ציטטתי ן: יי* יי רה*מ מגן

האוטונומיה בענין ומתן המשא לתחילת לגשת
יגשו וישראל סצר*ס ש*רין, כתוב ששם לומר רוצה אני 'כמתחייב", כמתחייב.

הגלויה, להחלטה מהנשוי זה האוטונומיה. על ומתן משא לניהול
מניו! י שאג יג*ם יגנ לאותם זה הסעיף של המפורטת הכוונה ,2 לסעיף בקשי

ביניה0. מחשובים את אזכיר אני *גל החוץ, משי ששמעתם

לאותו זמנים לוח לקביעת המצרית הדרישה .1
קישור משיד להקים המצרית הבקשה .2 מצרים; ובין ישראל בין ומתן הזו,משא בהחלטה נכלל לא זה כי אס .5 עזה; ברצועת כוחמשסרה או או"ססשירה
בזיקה ביקשו שהמצרים מחוות של שורה  הפנימית להחלטה יותר קשור זה

בעצמו. החוץ שי לכס דיווח זה ש?ל מניח ואבי ומתן, למשא

דיווח. לא הוא :ni l.מ "י יו ה
המדובר. במה אזכיר אז מבקשים, אתם אם ייין; י. *מ רה מנן

אבל ומתן, במשךתמשא בפעם פעם מרי המצרים
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מובארק, של חזה בגייזור בייחוד האחרון, בשלב יותר פורטליח ב1ורה
שיעזרו פעולות קראו שהם 0ה פחוות, קוראים 0ה^נו של שורה ביקשו

ש0 היחה *תה ה בין ופתן. הפשא חתימת עם לשרור שזריכה הטובה לאוירה
פוליטיים אסירים מספר לשחרר ההסכם, חתיפת עם שזה פניה אגי בק*ה#

היתח שלהם בקשה ה הפזרים). של ן בלשו טזריות ה הבקשוח אח לתת משחדל (אני
של שובם לאפשר יתה ה שלהם הבקשה כפוכן פוליטיים. עזירים פספר לשחרר

את להזיז או להסיג  נופפת בקשה . זה ע , גדה פה ריס קו ע ים י וו אל
לשיפוט מחוץ ואל לערים פחון אל ומעזה משכם הוגאייס הפולים םפקדוח
ייר r היה זה אס יוד* אינני  נ9פפ1ת בקשה הללו. הערים של הטונזיפאלי
השלבים, אחד ביקשו, שהם הזמנים לוח שנ*וחו פפחווה, יותר או לפחווה

אותו#פ*יף שיבו71 האומונופיה, כינון לפני עוד הבחירות בשלג לפשל
יפוג ל ש1ה כתוב ל.* 1ה של להיערגדתו ביחם קםפדיוויד בהפכם שכתוב
*לכ כבר תיעשה הזו שההיערכות ביקשו הם ושופרון. ביהודה פחדש וייערך

עזפו. ן הכינו לפני
2 פעיף באותו נדחו הל'יו כלהדרישוח

שאמרתי כפי יהיה קהפשפס כך על עפדנו אפילו הפישלה. של הגלויה בהחלטה
האלה בתוךחררישות כי הדרישות, כל את נכלול אלא בפירוט נתחיל ו*א
הדרישות כל םפק, של 1ל יהיה שלא כדי נשכחו, ושם שסה מפיחים היו

נדחו, הםנריות

גלויה, לא החלטה עוד היחה כך אחר
בשעה שאתפול שםעחי קיסר, לנשיא תוכנה את להודיע נתבקש הםסשלה שראש אבל

בקולישיאל. xxcfp היה זה חפש

פת?... דל ה היחת מה# ין~פא*ר: י.

.ידיו: *b* jn 11bאבל באופיה, פודית כר כל לא זו החלטה
החלטה היתה זו שאם8*ר. פיבה בגלל מודיח

בכינון הקשוי איזשהו זפנים לוח שום לקבל שלא הטפשלה, על פהאחד
אוטונומיה. ה בביגוע הזואו ההחלטי מדוע להםביר 1ה רו אןי

אתפול. לפחות גלויה, לא היתה.
פטנה. לפגת נריכים כי ;r+aiin

כליל נדחות הזםנים ללוח הםצריוה הדייקות
שנקרא לפה למעשה גם

גם מפר קו חלטה
לנשיא אחמול ממר ממשלה

ה ללוח המצריות הדייקות *יין: י. p" רה ן ג q
פחייחס הדבר השניה גהחלסה *ל הגלויה. ההחלטה באותה
הה חוכן לנשיא. גס נםמר זה האמריקאית*. הפשרה "ה1עת
הםסשלה ראש וגם , t* לו לשגריר רשמי באופן שרהחוץ

הפמשלה. להחלטות בקשי זה קרסר.
כידוע הנוסח,  אישרה שהפםשלי: לפה ביחפ

, המ&שלה ישיבות היו כאשי בערך, *בועי*ם לפני רבים. גלגולים עבר לכם,
קריפסית; ייתר בזורה כי אם לכם, דיווחתי בקנדה, היה הםטשלה ראש כאשי
אז אבל לפנינו. ***אש0ונח הנופח הוא שבעיקרו נופח לפנינו נח פו היה אז

והסתפקה היה, לא הם&שלה ראש כי אוחו לדחות או לא'ר רזתה לא וקיימות.הפמשלה עומדות זה לנושאה 8ן*ר קודמות ה המםשלחיות שההחלטות בהודעה
חלקים: פכפה שמורכב המלא תנוסח שראיתם, מניח אגי לפנינו, סוגה עכשיו
בין השלום "חוזה נקרא שהוא כפי ע1פו, החוזה
# ה1באי, לנספח תופפת ויש הזבאי הנספח .שנו אחרכך לפגרים", ישראל

כתוב היה הזרדים. שני בין היחסים שהוא שלישי נספח עודויש ויש ומסחר. חרבות ביחסי עוסק זה ונספח / ל" שונה וזה
בםדר. שלושה). יש בןפאיר; י.  בעקיפין ק*ור שאחד מכתבים שני

הדיפלופסיים. ליחםים ביחס אתחיל אגי
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בקשתנו, לפי שתוקן הסופ§ ילנוסח בדייני יש
בטכמ8 לי נמסר שאומר  המסילה לראש קרסר הנשיא סכתנ זה  אוסר יכוננושכרגע ן ו א* וזר השלג סיום לאחר יסים שחודש שהוא^מודיע ס*דאת סהנשיא

חושב, ?גריר שיהיה נאסר קינוי, יק זה ה ב0פו01 ." דיטלוטסיים יחסיס
בזמנו, לכס שנמסר מהסיפור נולדת לזה שלנו הדרישה נסגרים, י גישיאל

תלח*ו אם אסר, הוא זה, בע1ין 'V*'y על לחננו כאשי וסתן תפשא מסן כאשי
שלגי שגריר להיות יכול אבל דיפלומטיים, יחסים יהיו אז סדי יותר
למכתב הוכנס או לישראל. יגוא גשנה ופעם בקפריסין שיושג בפינלנד

התושב. השגריר ן עני
בזסגי התכופה. שדות בענין הוא ?ני דבר
הזה הסכתב לוי01ן. ן בראו ההגנה סשר קייס שהיה מכתב אותו לפניכם ה13ג

די וסתן משא לאחר טדי. כללי היה הוא בססשליל. דעתנו את הניח לא
התעופה שדות את ל0נות נוכל קלא הברית לאר*ות הבהרנו כאשר אינטנסיבי,
סוכליס, לא^זיו החדשיס התעופה שדות אם ניס ש שלוש בתום וע1יון איתם

בנושא מוחלטת חוזית בנורה מחייב איננו הזה והמכתב אחר. 0כתכ נתנו הם
המכתב. אח לכם אקרא אני הזה. בשלב במספיק הזה גסכתב את קיבלנו אבל הזה,

זה. את מסר ן בטחו ה שר :.<*ar +a

ידיו י. ט רה /jo. אישרנו ש למה אעבור וני כך, אס
מתכוון אני בזמנו, התנגדנו אנו בענם,
י* זח לנושא סידה באיזה ה&פשליז, חברי של לדעות להיכנס בלי הממשלה,
חלק היה מאז לש&גה הנודע לטעיף כוונתי חשיבות; יותר או חשיבות פחות
הסעיף את וקיבלנו נוטינג', בטלה המתחיל לסעיף כוונתי סהפריאםבל,
להסברים להיכנס רו*ה אינני זה. ה הסעיף את כולל שקיבלנו הנוסח הזה.

מרוע.

ן. מעגיי דווקא זת JJJiifJT_*A

ז ידי רהיט ז הססשלחםנ כא^ר , בממשלה דיון כשהיה בשעתו
 המשפטנים של הרעה זה, את קיבלה לא

 יזזוץ משיד טל המשפטי יועץ ה של גם ו הממשלה של לשעבר הסשפסי היועץ של
אחרות דעות היו אבל משפטי, לינקג' אין שהוא בסו זה ה שבט©פ0 היתה

דנה הממשלה האחר. הלינקג' על מדבר אינני משפטי. לינקג' שיש שחשבו
מעמיקה. יותר חוותדעת וקיבייה הזה בנושא פעם עור

רעת. ה חלות את קריא ה החוץ שי

בסו* אני זה. את למסור נתבקשתי ידעתי. לא
אישית אני סד1? דעתי, את להגיד סוכן

. סדיווו תן אני עכשיו אבל ראשונה. ממדרגה

נז~מ*יר: י.

ן: ידי < י p רה /jff

חשובה החלטה היתה שזו חושב
הסעיף היה ווה לכם, כידוע שני: דבר

ישי*ל מדינת בין הקבוע הגבול על שמדבר הסעיף באותו לרנועתעזה. בקשי
ס11י0 ובין פלשתין בין יה שה הב1ג*אוסי גבול שה מדובר למ1ריס,

עסדו, והמ1רים וישראל. מזרים בין הקבוע הגבול יהיה המנדט בתקופת
שיגועת מכירים שהם הזה מהחוזה להשתמש הדבר,יכול כר שאם נזרק, לדעתי

כר ידי שעל בלי משפט להכניס ר1ו הם לכם ישראל. מדינת של חלק היא עזה
זה את קיבלנו בסוף זה, את י1קבל רנינו לא לסטטוס. ביחס מתחייבים

לאישיי התחייבות בלי כ^וסר , אישיו * סלה עוד הכניס ל הסכימו והם
רנועתעזה*. של

גם אבל דחתה לא שהססשלה שלישיה דבר
וגסעיף זה זה, את לקבל שיש היתה הסםשלה יאק של כיזעתו אם אישרה, לא

ה ז ש כ0י רוויזיה. תהיה נים f חסש שאחרי דישו הס1רים הרוויזיה. שנקרא
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וכהסכמת הגבאי ההסכם של בדיקה לבקש ילול טהגדדיט אחי כל עכשיו
לשגות. יוכלו הורדים *גי

הזק, ההסכם את לאשי הססמנו רביעי: דכי xfxx
שהט1רי0 אוסר אינני זסנים. ולוח הנסיגה שלגי 7ל חוזה אין זה כנוסח כי
נתקבלה ארגותהברית ידי על שגתקגל הזה כנוסח אכל זה. את דורשים ל*

שלנו. הזו הדריכה
את כלתם י שין סכין אני אחר, משפט ח*יכ אני

הסיקוח. ש^סת קל רום פרוס' שאל פה קודמת מגעם הייתי כאשי אכל הפירוזזה, על יפקח ם האו כיגר שקובע קולם פרק ראיחסזי? שבינתיים פניח אני
שארזותהברית ביקרנו , אוסיף יק אני לזה, נוסף ז&ן, Vv הגכלה ללא

מסכימים המזרים ה בשלב הגדדים. לשני האיגפורםגיה את ולספק ל*לם תמשיר
של סטעסים פתגגדים הס וגי. בשלב הנסיגה נסר עד קנים למשרשלוש לזה

חלק יהיה זה אלא הזה פההסכם חלק יהיה לא זה, אחרי יקרה מה סונרניות.
הפיקוח. את יכ1? האו"ס כינר פירוט י* אכל בסכתכ. טהכוונה
אתמול. אותו *א^רגו הנוסח זה

*היתה, החסויה
את פה סכי7 אני

ההחלטה 7ל לכם
אלות. ? לכם יש ואני

ד7תי,

אסרתי
....._. אם בסוף, ים סס 70 כפה רק אופר

הזו noVnnnr המסשלה, ר7ח את אלא דעתי את רק *לא חו^ב אני אכל
חוככים אנו פהאחד,* נתקבלה יה נ ח? ההחלפה 2,יאילו נגד 15 ברוב נתקבלה

*סרו*יס אלה לשלום. ופתן הסשא לקידום שנו99 במה ביותר חקובת זו להחלטה
הספשלה ל 9 הראשונה החלטה ה זו כי בחיוב ז5 אח רואים קטפדיוויד מהסכמי
החלטה יחת ה יו כק 9 *ר שלומ. לחתום סוכנים וגו הזח הטקסט על שטודי7ה,

אסרה "3 הזה, בדיוק לא הנוסח, על שבועות כמה מלפני
חלק ההסתייגויות. אותן עם הטקסט את קרוני באופן

ר1יתינתקגלו. לא כי ל*יין, חייב י נ קא ן אחרו ונבר
חמורה הכי חס1רית הדרישה הטגריות, תחתיירישות זה את להכניס

האובליגציות. עם בקשר ,6 סעיף עם בקשי זה לחוזה, נוגע שהדבר במידה
(5) משנה סעיף הסעיף, אותו של האופרטיבי החלק את לקבל רגו לא הם

יודע שאני כמה עד חוזה. גל על עדיף זה שסעיף שקוכע ,(2) ס*נה העלינווסעיף *ו כאשי היתה, האפריקאית J*tf*4<cf**Atfj| ?סדתם.העטרת עדיין זו
אתכ0 נעמוד אגו : היתה וואנס קסר וזשמית* העמדה הגוטינג, של הבעיה אח

מקבלת nVpcen^
ההסתייגויות מאותן

הדי אחד, טשטוו או אחד מעיף לפתוח תתחילו אם .   . הזה, הנוסח על הסו^ זועד חשובה. יא ה בשבילכם ש ,6 יף לסע הסגרים של הבסיסית ההתנגדות יש
רק כשקיכלנו בממשלה, קהיה טרומי ויכוח באותו האמריקאית. העמדה
הזיקה, ל1ושא שכזיקה אמרו שהתנגדו, ואחרים החו שי כללי, באופן

מבחילה הדעת את שמגיחה ב1ורה יתקכל 6 סי*ו* י*ס . 9 סעיף זה החשוכ
מתנגדים אינם שהמצרים ברור ביותר. נחלשת הזו הזיקה גם אז משפטית,

אותו משמיטים שאם שברור ן ח5ני אותו כ אלא הלינקג', בענין אחר דבר לשום
הזה, אתהנומח קיבלה ** לממשלה הסיבות אלה שכובל. דבר ן שאי ברור אז
סחר זה על לחתום יהיה אפשר מסכימים, 0 הס*רי אם אלא כבסיס, רק לא

שיחליטו. מתי או
הפעם זו כי גזה, החשיבות את רואה אני

עוד יש כמובן, שלום. לחתום סוכנים הזה הנוסח שעל אמרה הספשלה v הראשונה
אתמול קיסר הנשיא של השיחה אמנם הבילטרליים. והענינים הנפט של הבעיה
ההודעה היתה לא עדיין את*!הלסה קיבלנו כאשי כי הענין. אח יותר מקדמת

בעיות *יד יש הסיוע. ן וגני בחיוב יעיינו ם * ביית ה ת ארזו של הרשמית
הממשלה מסעם ראשון ר*מי אישור היה זה החוזה, נושא מבחינת *ל נוספות.

כאן, עד להתקדם. ■וכנים שאנו
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ן; * ד, *

:n*a r מ.

a רה /J4

המשלחת? י*?י החזרת *נין מה

שי כאשי אגל מהבוקר, אינפורסניה לי אין
אז כבר הסגרים רטזו חזרו, הבסחון ושי החוץ
למעשה תיסע ה0ע0 ואם ומחכים, יוקיבים והם נוסעים פה פעם שכל יתכן שלא
אותו להחזיר ההחלסה להתייעצויות. יסע שעלי יתכן מאוד המקלחת, כל כמעט
אם אלא  לנו שיש הידיעות טיסב ל9י ויל שלנו. ההודעה פרסום לפני היתה

ומתן. המשא את ולסיים לחזור שלהם הכוונה  מאדאת ס1ד הפתעה תהיה
.* בכיוון חזק עליהם לוחנים האמריקאים

מאתמול הממשלה החלטת חלקי בשני רואה אני
שאושר החלק , אומרת זאת היסב. מאוזן דבר

ידוע

הממולח. עליו'י ל* אבל שפורסם

הלי*: ב.

שבבר אבל פורסם שלא 0וזאחר,
יויין! .* p רה מבז

תליי! אתכ. מביע ק ר פהאח ,9חלקשאו9ר ■xpcfKi* xxv
זסנים לוח לקבל לא "הוחלט הטלא הקונסנסוס

קילח ולה*8רג "הוא, כמו האחרון הנוסח אח לקבל הילחלסה את ן סאז
קיבלנו הלאה. ולא כא* עד לומר: בינלאומי באופן עלינו סקלה הזו ההחלסה
לסיומה. ומעבר *ד :1דיו/י לקט טעבר שהוא דבר כל דוחים ואנו הזה הנוסח את
לוח מדחיית הטזרים הסתייגו כבר הלא חיובי. זה 9 חוקב אבי הדבר, כך אם
להמשיך ואוסר"סטוריו הסתייגו כן גון אבל בנימוס, והאמריקאים, הזמנים
יתרכז אלא ייססק לא *הלחץ ם קלה ההסתייגות לפני ברור והיה ומתן, בן,במשא אם אופרטיבי. יותר הרבה לינקג' שזה הזמנים לוח לענין מעכשיו

יותר או התקווה', את להביע רונה אני א.
שיבוא בלחץן הסיף עד תעמוד שהסטקלה לוטר, אפשר אם הדרישה את מתקווה,

להגביר רונה י א: ב. יי/גבר; ודאי הזמנים,שהוא ללוח בנוגע עכשיו
זאת כתבת'י וגס הוועדה לחברי להסביר רונה אני חשוב. כר כל זה למה
:0*na11t o*wp* nDun *■♦1*4cf זמנים לוח של נין ע לא שזה הממשלה, לראש

להגי! יכולים אינכם למה אוטונומית לעשות התחייבתם אם יש, מה
ארוך? זמן בעוד או ק*ר זמן בעוד

קנר, בזמן אמר הממשלה ראש תמיר: י.

לקרוא מגיע אני איהבנה תהיה שלא כדי ייין: י. רהיט 10ן x**kxx*
האומרת החסויה, ההחלסה הממשלה, החלסת את

והקמה. כינון עם זמנים לוח שום נקבל שלא

אישור. ה לאחר חודש

להיות. יכול

חודש. על מדברת לא הגלויה ההחלסה

מוכנה #ראל שממשלת טית או הגלויה ההחלסה
על לדבר להתחיל ההסכ0 חתימת עם מיד*

סוף. לבין התחלה בין הבדל אין אבל
לאפשר *ריד 9תוח, להיות נריך ומתן המשא

ן: י רכ .*

ייין: י. "מ רה ן ףנ
בןםאיר: י.

ירין: .* רהיט מנן
. נומיה אוטו ה על ומתן המשא

י: הלו ג.
. wvw r| ■. ( .. wtv וו ו  11 r ן  ■* ן וו 1*1 .1 vw .I
ר נרי ומתן שהמשא כתוב בקטפדיוויד דבר. של בסופו להסכים לא גם נו
להשמיס מתנגדת קיהססד"ל יודע אני וירדן. טנרים ישראל, כין 7תקיי0
ירדן עם ומתן סשא לנהל התחייבנו אני קמוו"דיוויר לפי אז ירדן. 1

לנו
לתתק

ן ירד את

i
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לכיןון ופתן משא המגלחות, בתור להיות שיכולים of3pir עם וגם ומצרים
וני חשוב. הוא כפה עד להסביר רו1ה ז*ני דבר *. פה האוטונומיה.

כאילו זה שהאוטונומיה אחרים, ו1נל אצלנו נפוצה די טעות irנv?1ח
rn** דבר של ב*ופו שנסכיפ כמידה , שלנו מהסמכויות ח'יק מפרישים אגו

טעות. זו אצלנו. ישאר 08כים, לא שאנו מה וכל לערבים, n*D1370 90
טועה אולי אתה טועה, לא איש ת&יר: v

הליי; מיליון^. לפני אמיתי וותה בטלוויזיה. טעית אה
יש הלא הטלוויזיה: צופ* כל ל3ני , צופים
טעות. וזו בשליטתנו. ישארו שה0 *סחים נה וטדי מות אד של דונאם מיליון

כלשהי, מדינה אדמות זה י?ר**ל. מדינת א0סות **א זה המרינה שאדמות מסגי
הריבונות. מבחינת ריק חלל יהיה וזה ריבונות על הוחלט לא עדיין אבל
אחר* האוטונומיה שתקוס טגע השליטה את מוסרים 1* השליטה, ומבחינת

לנו תהיה לא המדינה. ב*דמויו שליטה לנו תהיה ל* הרגע ובאותו הבחירות,
עוד גל העצמי, לשלטון יימסר שז? מוסכם לא אם גם אחר דבר נשום שליטה

הזה והדבר הזו. הסמכות ישראל למדינת תישמר v שתישאר בהסכם ייקבע לא
הצבאי. לממשל בנוגע הסלטול עם קשור

קודמת שבסיומה שכיוון הישראלי הפלפול ישנו
שאכתוב אחרת טיוטה השגנו ואנו הגבאי הממשל את ^לבסל" היה#כתוב

כ^וסר, "ריפליימד", שני 1x6 גם כתוב אבל הזגאי, הממשל "נסיגת" בה
שלישראל היא התוגאה  האוטונומיה ידי על ויוחלף יסוג הגבאי שהממשלה
עצמו אח שמשלה ומי בשטחים. כלשהי סמכות א1 ממשל שלטון, שום יהיה לא
משיד את להעביר סיסי באופן יכולים שאנו טעות, שהיא גפוגה דעה סה ויש
נוכל ומשם תלאביב, או נתניה על מדובר  ישראל למדינת הצבאי המושל
מעשית מבחינה ב. גבון; לא זה טשפזית סבחייה א. לשטחים: צווים לשלוח
משלים אנו תוקף. להם יהי? לא האלה. הצווים אח ל1זעל יוציא לא אחד אף

שלטון איזה לנו יהיה אוטונומיה כינון ירי שעל חושבים *בו אם עצמנו את
לבוא, שצריכות המדינות ששלוש הזה ההסכם לכן שיוסכם. מסה חוץ בשסחים
הזה ההסכם האוטונומיה, של הסמכויות על להסכים כדי ומתן משא ינהלו
השלטוניות הסמכויות מה כפירוש צריר'*;ג*יר שלנו האינסרסים מבחינת
סמכות. ישוט לנו תישאר לא כזו הגדרה בלי לנו. קגש'*רות ישראליות ה

היכן. גם ו מה נם אלר1: . +

ה0 הירדן בבקעת הישובים למשל נכון. הלוי: י
מעמד שוס י*הם ?אין 3*0אזרחיים it*
נקבע אם אלא לשלטון, הכפופים ישובים אלה הערביים. מהכפרים אוטונומיהאחר לקבוע צריך למעשה עגמאות. או זה בעגין שלסונינת יות סמכו

ו*וקת את לקבוע צריך הזה ההסכם בשטחים. הסמכויות חלוקת 7* ישראלית
ליד* לבוא אותנו יחייב הזה ההסכם גדול: <ק קושי יש אך הסמכויות.
והעוזכים מפורש, להסכם לבוא בשסחים, יהודית התיישבות על גם המכס
התושבים לא וגי ערבית מדינה שום לזאת. יסכימו בקלות לא בוודאי

כסו בזה הקשור וכל יהודית התיישבות המשך לאשי יסכימו לא הערביים,
הסיכויים יםסוף. כקריעת קשה יהיה הזה ומתן המשא לכן וכוי. 0*0
פתוחה להיות צריכה לכן קלושים. הם רצוננו את קישכיע להסכם שנגיע

קשרנו אם אבל אוטונומיה. תהיה לא אז , נסכים לא ואם נסכים. שלא הדיר
שלהערביס שידם , סדום כמיסת עצמנו את הכנסנו אז לתאריך, עצמנו את

. העליונה ■ל תהיה

כן כל לא שאתה גלוי, , ממך מבין אני מהאוטונומיה?הא0 שבע"רצון JMJ£ *JL

בקטפדיוויר, התחייבנו ככה. זה את למבין א*ר י: הלי fJ
* מטה ביותר הטוב את לעשות צריכים אנו

לא. או רצית אם אותר, גם מחייב זה שהתחייבנו.
יעד הצביע הוא
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נו ה1בקתי באוטונומיה. תמכתי ל*
מפורשת הסיוייגות ay קמ0ריוויד

הדיברות. קשרת בלי וזחורה אח מקבל אחת

ולרע. לסוב באחריות בזה נושאים שאני אסרתי
מהאוטונומיה. הסתייגגו

בקד. פורמאלית סבחיניז ה1בקת0

קנינים מדיניים. פוליטיים קנינים זה הטיעוניםילכל כל 0ם1את0. אתם םשססייס פורמאליים

תזלזלו אל ק אומר ורהפסיג חברהכנסת
.0 יי סס ט* ה נים בקני

אינטרסים ה המשך קל מדברים *ו קכשיי ומידיהאבל בקד ^*ה מי ישראל. מדינת של

פרם:

מהאוטונומיה.

//979 ,* t<*nn מנן

8רמ; .■

ה^ום. >קליפת הם הסקפסיים
ןןךגמ! tfp "ר יו ו;

תלו*: ב.

קמסריוויד אחרי לה1יל שניתן מת להציל מאוחדים גריכיםלהיות כולנו נגד,
* לנו הדרושות ילספכייו^ את בפסחים להגיל קספ"דיוויד י0וד 7ל אוסרת, זאת

אנו זה ב^ביל הירוק. לקו *ד גמורה ערבית שליטה תהיה לא *זו גדי
ההתייקבית. את לקיים כדי לנו הדרושות הסמכויות את להסכם להכניס נריכיס

הולכים אותן. שקונה לסי מוכרים אשליית
יקית לא קזח הייתי|רו1ה .1867 לגבולות

יץ: קורק

יהיה זה ס רואת אני כך אבל
:. הלו רו1ה3.. אני ל*1ור. גריר פסליסס, להיות *סור

*נ7סוד זה ידי קל הנוס8ת ההידרדרות את ל*גור . . .
יקראל מדינת ל המוסכמים המינימליים לפחות אתהאינסרסים *יכלול מכס ה קי

הוא ולסיכוי לכן אותה. יתנו לא שהם קרבית, הסכמה לקבל זריך זה ב^ביל
ן שמקו קם מסכים אני אותנו. יכריחו אם אלא תקום לא אוטונומיה .*ום

הלחז רו*ית זה זמנים ליח של הקני! אבל תלחן, ואמריקה מדיני קנין *זח
י . סחים. הס ין נ ק קל לוותר

שהגקנו זה חמור *הדברחכי הססקלח לרא* כתבתי L וקן". קומרון ביהודה, יהודית התיישבו* ^זייס להסביר "כדי ימגב
מ1רים הסכמת ללא מפרר"ת. קרבית להסכמה זקוקים אנו הק1סי המסקל בתקופת
היהודית היזחיי*בות זכות את להבטיח נוכל לא המסגרת, הסכם לפי , וירדן
אחת או וירדן שירדן האפשרות למק*ה. הלכה מימושה ואסורות י^ראל גארןן

ובקזת ושומרון ביהודה להתיישב מפורשת זכות ליבראל לו*ניק יסכימו מהן
מידה ובאותה סאוד. רחוקה נראית בכתב, בהסכם זו זכות קל ולהגן

לסגור לא זה בשבילנו החיוני הדבר לפחות, הסכם. לידי להגיק הסיכוי קלוש
קל ההסכם לתנאי להסכים בידינו להישאר זריכה הברירה הזה. דבר ה סופי.את זמנים ללוח קזםנו את ק?רךו שלא זמן כל לגסכים, לא או מסמכויות

לדרישות םסכיסים לא אתם אס להגיד: יכולים אנו מומי, תאריך ?ל הדגש לכן,
שהבחירות שהתחייבנו אסרני אם אבל מכם. ה יחיה ל* הישראליות, המינימום

התאריך בהפרת אותנו יאשימו מגיקים, לאמריקאים כמו שנה בקוד יהיו
הדרישות פורמלי, באופן לכאורה כ1דק, וינידו, שלנו, היתחייבוח ובהסרת

   להתיישבות הישראליות

השניא* ההחלטה את קי1לגו זה בבלי1

אם הבדל יש החשיבות. את להסביר רו1ה אני
*י0 רו שלא קרבים ה באשמת תקום לא האוטונומיה

ין} יו י. o רה סגן
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תביעות מגישים מסנישאנו תקום לא האוטונומיה אם או בבחירות פעולה לשתף
לנו אסור לכן והמגרים. האמריקאים ירי על £וכרות שאינן להתיישבות

ומקווה ההחלטה על טברך ואני שהוא. תאריך בשום עזמנו את לקשיי
לחץ. בכל תעמוד שהממשלה

חושבב1מא*ר: אגי עמדת*. על בקינור חוזר אני
אחת! מסיבה סובה wV k. /r nV^DDn זו,שהחלטת בהחלטתה תעסור לא שהממשלה יודע "אני משום אלא תוכנה כגליי לא

לא שהסטשלה יודע אני הממשלה, ראק לסגן להגיד רו1ח אני החלטתם. כך כי
קלה, בהחלטתה תעמוד

תטעה? אם ו

   אחרת מחליטה היתה קלו משום

בה, כלול שביטולה החלסה זו

י *ד*/ .* e דדז מנן

בן^ןאיר: *,י

8ם*ר; .#

: נזטו*ר בגורוזי. ההחלטה את החליטה לא ^הטמ^לה ם*ום
הבעיה זו לא, או תעמוד הפסולה אם נכונה.
לגו>!ו דווקא אני . ומתן הט*א את מנהלים איך היא ה*איה אבל המטילה. .ל

ובסיעמ כאן אסרתי כי רע, כר כל לא אותן רואה , קלכם ההחלטות על
התיקוניס את קיבלה *הסם*לה הוסב ואינני בחוזה, *י'1נם הקסרוגות כל *עם

; ביק"ה זהי*
. קיבלה חלק

החוזה, את לקבל שאסקור חו*ב אגי ואת אף על
. שגיאה זו

או פחות נ0$חיו, על הזה אוסר^זחוזה אני
קמפ""דיוויד, 8?סכסי שהיה טח אח משקף יותר
אחרים. דברים גם החליטה הרי הממשלה .אבל לוויכוח *3ר נתון ■< וזה

המשא את מנהלים אתם הכבוד, כל עס , הםק>*מתן של שהניהול היא והבעיה
יותר הסורים עס עבורה בהסכמי ומתן משא שמנהלים חושב שאגי בזורה, ומתן

סוב.

ייין: .. £ רו; קנן

?ןק*יו; י.,

בומאיר: י.

תגזים. אל

וטתבזים. ומתן לם^א מגיעים אתם ש0 גם
אחרת, מחר להחליט כדי ככה *וומול מחליטים

מותר אחרת, תחליט לא שהממשלה עד
נגד. שהגבעתי להגיר לי

ורר*ץ: ו? . י
: ןן^איר .3 . י

רד."10\1ו1:1/1*71,ז./1 קנן

כזמאיר; . משאירי אתה ססכיס לא '$*תה מה את רק כאשי
שיסה של ומתן מש* ניהול של כ א זה ומתן למשא
אתמול כבר כי ליונים. נ*ים בין בינינו לוויכוח בכלל קקור לא זה גרועה.

11לת האמריקאיות ההבעות כל את קיבלה שישראל השיחות, דובר שימן, אמר
איר מבין אינני ומתן. סשא ננהל עכשיו אגו זה ועל הלינקג', נושא

ינוהל מה על איומות. בשגיאות הזה העם את טיבילים אתם ולאן בינתבם לוושינגטון?נ0תרה הבסחון שי ואת החון שר את ©שלחו מה על ומתן? המשא
שהמ1רי0 או ומתן, משא יותר שאין הוא המירוש אותם, לשלוח מה בשביל ין .

על חבל 1.לא, תיבות. בראשי לחתום ריין את תשלחו ואז יסכימו
ב"אלעל*. המקום על חבל ישוב, הלור הנסיקה

איסטעילית, ועידת נשברה מי על היום נזכור אם
על  לאיסטעיליה להתגעגע מתחיל אני

פרט:

רייסס". .לגיסיסס
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מחליטים הייתם לפחות לו אוסר, asw לכן נז~ט1*רו ■*
להרבה זכתה ולא בממשלה שהועמדה נעה את*

הייתס אז אחרות. תביעות אין הזה האיחור שעם פתנים הייתם שלפחות קולות,
תביעותיהם. ווח מוזרק* יעלו שלא לסגריס לומר תמריץ לאמריקאים נותנים
 ומתן *>?0 שוס לדעת^ין ונוכחתם הלחץ. את מזמינה הזו הנורה אבל

תוותרו. המכתב נושא על ולמעשה דבר. תוותר לא שהממשלה  הדברים ס8בע זה
. סובה לא החלסה זו לגן

יחזור החוץ שר "לאם לדעת רו*ה אני לפחות
?//rot MtaV

החוזה, לגוף הערות .n v 117 לי v'
יתסר* לא שזה שחשוב אניחושב ניגיים, כקריאת העיר רבין וחברהכנסת היות

| ישראל כתוכ: בקספדיוויד קספריוויד. מהסכמי שנחזור כוונה אין ומתן.כן. במשא ישתתפו וירדן 6נרים
ז: ווי י.

ז"מאיד ר י.

יתה. ה לא ירדן אבל

על יסכימו וירדן סגריק שישראל, כתוב אבל
המקא פה, שכתוב פד, לפי , ינו מי הפורליסיס.

מופיעה, איננה ירדן ואם וירדן. ישראל סנרים, בי1 להתנהל נריך ומתן
1פרסנר היא ירדן כי ומתן. משא לנהל קמפדיוייד לפי התחייבות אין *ז

הסכמים. לאותם

לחז1ר ומיותר ידוע דעתי ענסו העגין לגבי
1999 לקווי חוזרת ישראל ממשלת עליה.

נסיגת זו רואיס שאנו יטה דעתי. זו נוראית. קססמרופה ישראל עם על ומביאה
על מחליטים א, על מוותרים בלמים. כל וללא מע*ורי0 כל ללא פוסקת בלתי

ויתררים שיהיו יודעיס הנדרים בל ג', על וטחליטי בי על מוותרים למחרת בי.
יקודות שתי לכאורה נותרו אחד: דבר שואל אני אבל להיאבק. מה על הזמנים,ואין לוח טנריס: ובין ישראל בין חזיתי עימות היום יש שעליהן   לכאורה מפורש, קו על החליטה ישראל וממשלת

לכאורה. בלי יר*ן! י. 0" רד. מנן
מפורש. דבר כן גס זה חוו^ןובעגין והמנרים

המנריס, חן לא ארגויזגרית. גם

על זה חוזה של ה'זדיפות ענין שניה: נקודה
שהעימות אפשרות קיימת לכאורה, אחרים. חוזים

קשה תקופה תהיה וזו , קשה לעימות יביא העמדות 9תי בין הזה ומדיניים.החזיתי כלכליים חברתיים, נזקים עם לישראל,

שמיר:

*

טיר:ם. .

סקססמרופה. פחות זה אבל ן! יד* טי. רה סנן
*0יר: בשטחט. עושה שהממשלה מה זה הקטסטרופה

שואל: אני משכר. על מדבר אני המרינה.
הבה תכנית, אין ואם בוושינגטון? הבא בשבוע משבר יהיה אס תעשו מה

להיות יכול אם הזה. הסקרה ל ע גס ונחשוב הזו הוועדה אל בואו נתייעץ.
חמורה. בנורה להתפתח יכולים הדברים כי , נעשה מה משבר,

סעיפים ה אחד זה הרוויזיה. על דיברת
נריכים הגדדים שני העגין כאילו נאמר בעבר. עליהם התעקשה ישראל שממשלת

ענ0 אבל הרוויזיה, בעקבות לבוא שנריך הדיון תונאות על זה להמכים
אהד. נד מספיק לזה , יזיה ליוו הדרישה

כחוב. היה לולא גם כד זה

הנדדים? שני ה0כ0ת נריד הרוויזיה ?לל?נם חשגתי

:pi*,n * q רה מגן
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דייקת*. אני טעית, אווה יד*ן; .* ים רה /}£

החלסנו לא החוזה להגעת הסכמתנו שעל חבל פט*נ: רה ו ן,.
פוגעים זו 0חבת ידי על כי שלועות. כפה לפני

סה לעיתו דבי . nV&son Vjr יותר עוד ללחוץ שאפשר רואים הסטשלה. בעטרת
טאחרים. אס טוב לא אבל סיב,

את להפסיק ולא ומתן סקיא שננהל זה לעד אני
ומתן. המשא אח הסמיק שהיא ישראל למדינת *ומור . 07c לכל ומתן המשא
שזו ענין רק לא זה וסתן משא הללי. ה1ד יהיה זה יפסיק, מישהו אם

*6ר, העבודה *ר ובס 07ית, סמר ש&עתי אתמול הביתה. הולכים ואנו וויותי
פדיניימ. בעניביס ג0 כך תפסיק. אל מעם אף עבויול בעניני וסתן 09*א

תקסיקו. על 099 אף
מהקוטר אניחו*ב#כל האוסונוסיה יענין

קאי^רנו לפני זה את לוסריזאטרתי 5נה 70 רק אני נכון. הוא הלוי חברהכנסת
אי*ור בעד ?היו אלה *כל כך 9ה. זה את אמרתי קס8~דיוויד. המכסי את

לעיניים לזה הלכנו *נל שאסרת*. מה יד^1 קמסריוויד המכטי
הסמכות. כענין קוד0ת משפטית תיזה התפוססות על דילרתי

יתכן .1967 לגבולות מובילה אוטונומיה עם שלום על הגדולה
גלויות.

התכ3*011 שכל ן יתיב
אומר: רק אני
1967 לגבולות נחזור שלא כך להתכונן היה זריך האוסונוסיה על בט*3קהזה

עם מזה 1א נ אולי אז זדכנו לכוון נדע שאם ויתכן פלוס. ל1967 אלא
קטן. יותר ואולי גדול יותר פלוס אולי סלוס, 1967 גבולות

הז1 התכנית שהוסיעל מהרגע הזמן כל nvt אמרתי
י*רה והאין ברירה, אין אם אבל זאת. תכנית מזיע הייתי לא האוטונומיה. של
שלום של תכנית יקנה לא השני זהוו לגלל .1 סילות: שתי בגלל להיות יכול
תבנית של11 לעם לטנור כדי אגו לגערגו, אם העס. כלסי גם .2 אחרת$ בדרך

שהמטשלה עסיסה וזו יפה, יותר עסיסה באיזה זה את להחליק צריכים שלים
אנ* לכן . כרירה אין ובמ*ע, בתכנית קלויה שהיתה 1לל זה את עשתה הזו
להמשיך שלום, להשיג זה, לקראת ללכת 1ריכים אנו גלויות, לעיניים וייגמר.אומר הלוואי ומתן. למשא

הטטש>וז, ראש סגן אדוני מבקש, הייתי
טסרמס ארליך שהשי זה, גגון פרסומים שלפעמים סיים, תשומתלב שתפנה
פרסומים  כסף מעט כד כל שררשתם הופתענו לו: אסרו הלרית *לאד*ות

כאלה סותרות מהודעות יותר לד אין הממשלה. לכלוד לכרסום מכיאים כאלה
המ&שלוז. ככלוד לכרסום להליא כד*

ככור למען הממשלה סנגיגי טגקש הייתי
להפויק הגילוי כבוד ולמען הוועדה

ריס:

©ליס*. ולינקג' משפטי לינקג' לליסוי להשתמש

דעוה. על דיווחתי יד*ן: י. ים דד. /jg
פוליטי. חוזה שלום, חוזה על כר שמדו חושל אני דים: פוליטי,*. לינקג' זח לינקג', יש אם

נהיח בואו *ז וגלאיים. מדיניים לצעדים 5וליסית גושפנקה לתת לעיה זו
שהסכמנו. במה וכנים גלויים

ממגרת, מהסכם להלדל שלום, בחוזה xttxx
הסעיפים את רואים אנו הזה כחוזה לגערי, המוקנים. על הסכמה שתהיה זריך

החוזה. לקיום זמן ס**ות שזה הדלר פיר^ הסכמה. עליהם שאין
אחת. דוגמא תן למשל?

הזה, לביטוי שונה פירוש יש ה"נוסינג*.
משפטי. לא שוגוז, פוליטי פירוש

ן: ידי ית p רה ק1ן

ם: רו .*
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נה? שו פירוש יש לפה

.n'm'ntVo itפלינה t אופר פאדאח

להתחייבות קשור הזה שהחוזה פבילים הפגרים
התחייבות תהיה ל* ואם האוטונומיה, בנושא

ההחבס**יות בכל ופקודי ברור זה פבוסל. הזה

: ידין י. 0 רד. 0גן
:n*aw .a

ם: ר1 .*

,m*<■ j**7 . ■^ u 1 . . . j■. > . rv uw ■n .< החוזה אז האוסונוםיה, בנושא
פגרים. עם לא הוא הוויכוח שלגי, סניפי הוא הוויכוח הפ1רים. <t

טועה, אינני אם זוכר, שאני כפה היום.עד *וי'לט לפה זהה נוסח היי: הנופח אז להחליט, לא החליסה הטפילה כאשי
זו. ה הישיבה לאחר התחיל זםנים ללוח הדרישות על הוויכוח זוכר, שאני כפה עד
הדרישות את הכניפו כי העז. של סיפור ה ספוייפת בפידה לנו שיש הדבר פירוש

m דוחים פתפאריםשאנו אנו וקיום כאן, שעפרגו אחרי חנוספו* הסגריות
הפ1ריותהגופפות. הדרישות

, 1יווו הו לא העז את אכל

קןחות? או יותר זיל תנוס8וק הפגריות אבליוירישות
ירושליט את ולא עזה *ת רק שדרשו זה

בו להכיר שכדאי בחוזה נוסף דבר יש
של בנושא הסוליסי לי^ינקג' שנוסף וזה

האפריקאית הכלכלית לעזרה לוורג', פגוף,

Jl .I*. * 13J*J 3LQ.

קורקו: r fr

יותר? זה

רים; י.

פתן טה גם יש ן ושיפרו האסריקאיתיהודה הכ7כ7ית 7עזרח , 7ןווג 0נוף, ן סח 0ה *ם יש ישיטרדן יהודה
אגו א0 זעדיס. נהםשד פותנה להיות יכול זו עזרה ופתן גדרת, פו לא שכרגע

הברית. **אר*ות לוורג* נותנים שאנו הדבר פירוק זה, את קיבלנו לא

הו* פ1ריס עם ?וההפכם סוען ונ זפן אני ל: ל ר 7 lff,n

לענינים שנוגע פה פוגםרת. עובדה בענם
באוסונופיה. גופה אני הבעיות את נפתרו. הדבריס בפיני, פגרים ובין שינינו

בנו. לווזור שאפשר חוקב ואינני שלג כדור גלגלנו זה ברגע באוסונוםיה
בישראל עובדה עובדה. זה האלה התקוות אח שעיררני לאחר בשסחיס שקורה פה

חודש, תור נאפר לא אז התפכם. חתיפת עם ופתן בפשא להתחיל* הפכיפ*ה
הספכות; או והאוסוייסיפ הפודליסיס על לדון פוכנה שישראל עובדה נאפר. אבל
פאדאת עם רק זה על נ>בר סלש^ינאים ובאין ירדן שבאין אפרה שישיאל עובדה

מסק. של גל לי אין ן. פתרו לזה יפגאו ©טי חפש הניפוח של וכלהעביןהזה
הבריתיכתוב שנשיאאגות להיות יכול הזפגים לוה לענין לפשל הסתייגות אחד

תכונן 1579 סוף שעד הפאפגיס כל את לעשות טהגדדים שפבקש ויאפר פכתב
דבר שזה להיות ויכול הברית פארגות זה את לסנוע יכול לא איש אוסונוםיה.

הזה. הקפפים פפעגל הענין כל את שייגיא
זה.... את תגיע ידי1: י. ט רה מגז

יתחילונו"לנ; כאשר פיר יתחילו הגרות פגיע. לא אני
, זה ה גב פ פה יחלץ לה היחידה חורך לדעתי, לדון.

פהתפיסה לרדת זה ,1967 בגבולות פלשתינאית לפדינה להגיע לא כלופר
בבל להתיישב של הזו םהתביעה לרדת , הש*ח כל על לריבונות התביעה של הזו
יעבוד וזה סוביס. יותר לגבולות להניע שנוכל בכר *פאפ*ים את ולפקד פקום,

עהםכס כר על בה שפדובר קפפדיוויד בהסקפי הזו בסיסקה ניתפס אם רק
ונתחיל ביניים לתקופת זה את נבטיח ואם פוגבלת, לתקופה הוא האוסוגופיח
יכול אינני לגערי, היחיד. הסיכוי את נזה רואה אני 1#ליים, יותר להיות

©יחזור להיפגע היחידה הדיר זו בעיני אבל בהגלחה. בטור שאני להגיד
. 1967 לגבולות
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הרעיון האס שאלות. שתי לשאול מבקש .ני
לממשלה והאם גרון /rr oitn לעזה, רק האוטונומיה ן כיגו תחילת

לסלי לומישאילו רוצה אני 0וסגר במאסר זה? ן בעני גישה איזשהי יש
הסגרית הה1עה אז אחמול, שהחליטה מה מחליטה יתה ה הסמשלה שבועות שלושה

מופיעה. לאהיתה בעזה האוטונומיה כינון בענין
נוף איזשהו במ0שלו7 יש האם שניה: שאלה

של הזה

זו ה

OR /7 .il'J.I. T'"*
רואים? שאני כסי האוטונומיה את ומתכנן nn36t

חטופה. מקייטקשיחה אנו שהטעם פבין אני תלטי? טי
ראש בו שישתתף שבדיון מבקש מאוד הייתי

דקות, לחמש שיחה תהיה ולא הדברים את לברר יותן שבו דיון נקיים הם^שלה
מהשנאסר כל של ארוך די חשבון הממשלה ר*ש לפני לה1יג רוגה הייתי
ואחת אלפיים שגת עד העגמי מהבמחו החל היום, עד 1977 דנסבר ויכוחמאז כא'8>ר|7יה זוכר, אגי האחרימ. הדברים כל ועד יסיח פתחת ויסודיים.בישובי ארוכים בירורים לנו היו יבין, של לזכותו הגינייס, הסכמי על

ללא ישבנו החון שר ועם ן גסחו ה שי עם גם
גבלה. ה

JJJJX. *ר ר י ה

תלטי: ועדמ. מאז אשליה של בקו הולכים שאנו חושב היום.ילאשליויזל*נגסרו.אני5וכןלדברעלאני
ע"ייה שמענו האשליה, על מדברים עכשיו אותה. מספחים שלרגע אחת אשליה
קקור זה . ב"סעריב בראיון המ&שלה ר** מגן בם עליה וכתב הבסחון 6שר
הממשל שאת להסנ*ר מג0יס הגבאי. הממשל* נסיגת ו ביטול כענין

אבסורד שזה חושב אגי בתלאביב. או^ו לקיים כדי משכם מו1יאימ הנבאי
מושג אין בארץ ל1יבור כי אם בארץ, לא וגם בעולם זה את יקבלו שלא

בסיס. כל לה שאין חדשה באשליה עכשיו ממשיגים האוטונומיה. בגלגולי
טור. י^יהיה יוגה אני הממשלה. להחלטות מתנגד איגני זג מבחינה

תכניתה, וזו ל1ערי, גסםשלה, זאת אסרנו, כי קט9דיוויד בעד הזבענו אגו
:pcxef גרוע שלום בעד לה1ביע 1ריך הוא כאשר ואדם גרועה. תכנית לה יי*

םלהסה סכנת לבין אחרות או כא>י: בדרכים ומתן משא המשך של סיכוי בין או
קה*בעתי. כפי ההבעתי אז

ידיו: _. י "ט רה מנו
תלמי: .11

המ1יאותז זו אולי

של לפי^רן זה את מנהלים ואתם היות אבל
ואחרינו שפיר ברלב, הורגיץ. רום, אז אשליות,

ירבר בממשלה ההנבעה שבשביל בעחון קראתי ל1967. מובילים שאתם רואים
הקודמת ההגבעה לקני היה זח עליגן. מוותרים שלא ההתנחלויות, על הלינקג'שיב את מקבלים עכשיו עיבוי. לעשות שהולכים אמרו ואז רוב, היה תכין:כשלא שה&משלה הזמן הגיע דעתי, ל9י אשליה. של בקו משיכים כן בדי ו0*>ווהותוך . גה שי #ק הוא מיה נו סו או ה של העמק כל שגיאה. זה ין בעב עשינו

להכין חייב רוויזיה, לעשית חייב 1967 לגבולות מחזרה ישראל סריגת את לה1יל
מה לגבי ישראל. מדינת של בטחון גבולות על זה עליו להיאבק ש1ריך שהדבר

תכנית שהיא שאמרו המ8"םית שהתכנית להגיד מוכרח אגי סייס, או שחברים
חיים כי יח|מכסימלי00ית. כי1כנ בהיסטוריה תופיע עוד מינימליסטית,

בדרכים מכובד בלתי באוקן נסוגים ואחרכן אשליות, על חייט מלים, על
לקטסטרופה. ישראל 0ינת *ת שמובילות

יעילות על בןמאיר לדברי לה1סרף רו1ה אני
באופן שמדווחת 6שלחת של הזה הדבר ומתן. המשא

יעיל, לא דבר זה איקוויה, ומבקשה וחוזרת אישירה לקבל כדי
ומתן. ממשא תקדימים לנו יש שבועות. שלושה לפגי תו>אות
תו*אות את מביאה המשלחת מכן ולאחר לפשלחת, כיור באופן

קיבלנו. שבועות, שלישה לפני שיחיני שגברים קרה, מוז רואים אגו
בה. לתמוך 1ר§^ אני הממשלה, להחלטת מתנגדים הליכוד י
תפליס דברי2 בהרבה מזה ומתן במשא עוסקים אנו נוסף:

למשפטנים, הכביד כל עם כקיקר. עומקים לא ו0שפטייט הדגרים חשבון

רובינשטיין .*

לממשלה חלקי
ה את וראינו
ה00כה יתנח נ
ומתן. המשא

שדובר ן כיוו
פגם יש אבל
ועל משפטיים
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ברור הטכס לנו היה משפטי. דין בית לפני להכרעה יעמוד שלא
הלכגו ולא שהופר גרור 12 סעיף שם היה שביתתהנשק. בעניין
שההסכם למנב להביא גריכה הטפילה

מסמך זה
., .. _ ירדן כן.עם בשל בינלאומי ה ן י ר לביתה

בנושאים לסנרים, בינינו הבילטרליים בנושאים למעשה, הלכה יו6על
השלביו המכריעים. הדברים לא אלה  המשפטיים, בנושאים ביווןגבוליים,
מערכון את ודר של ב*וסי תקבע לא

כאן האוטונומית ן בעני זאת, לעומת
שולי. ענין זה

היא סכרעון. איננה הבינייס בפינוי
וקרבי, העולם ועם ט1רי0 עט היחסים
השלבים ענין המגגק. נל ונופל עומד

ילכללית, הפטשלה בעמדת תומן אני מדוע
האוטונומיה? מפני החררה לרגשות שותף שאני למרות ומתן, א ט? ה
לראשונה. ביותר הגלויה בנורה אלה רגשות כיסא ורה3סיג שד"ר
בעמדת תומר אני
טריטוריאלית

בניהול לא
שטח י כמוניאנ מתונות ה'שקפות בעלי לאנשים ג0 חרדה, לגו יש

פשיה שעם מאמין אינני כי .1 אילו*י0: שני בגלל הממשלה
שהיה אחר הסכט להשיג היה אפשר אי .2 10ריס; עס הסכם להשיג היה אפשי
לאוטונומיה האלטרנטיבה לט1עה. מתנגד שאני זו, ה הפטשלה רעת על מתקבל
יותר, סוג יו/כןשזה ישראל. סארץן חלק על ערבית ריבונות ביזהלת הודאה זה

סניאות. היא אנלנו והפוליטית מניאו ה נם אבל
הממשלה ראש סגן לב תשומת את להפנות רונה אני

ועל עזה על שווה דין מחילים בו.*ו עסקנו שלא לדבר ומתן א מש ה נין מיליוןבע חני יש בעזה השניים: בין להפריד לישראל אינטרס יש לדעתי, הגדה.
במגב קהם ושומרון, מיהודה בהבדל אזרחות, ללא רובם נפוף, באזור ערבים

ישראל.  *רחות לבקשת אחת כתובת *יהם ויש אזרחות בקשה של פרמננטי
לא כשלענמי, עזה. ובין אתר סנד ושומרון יהודה בין הפרדה מעודד הייתי

לסנרים, עזה תושבי של הזיקה טהגברת חושש הייתי
האידיאלינוח: אח להשיב כנסיון לא פה עוסקים אנו

אלטרנטיבות. בין בבחירה אלא אפקרי, לא זה כי
היתה הממשלה של שההחלטה חושב אני אלטרנטיבות יין הזו ובבחירה

חלק להבין יכול אינני זו מבחינה ישראל. 5בחינת ביותר הטוב האלטרנטיבה
פמול. הכל לגביהם לקטפדיוויד. סכיטו ה לא שמראש אלה את טבין אני יוויר,טהזגרז*. קטפר את סקיבל טי אחר, או כזה קלום הסכם להשיג טיגונה אבל
ומתן הסשא את ניהלנו אם חשוב לא וזה מאתמול. הטטשלה החלטת על לברך נוותזריך להיות נריכה הוועדה זז ברגע בעתיד. נעשה הזח את$חשבון לא, או סוב

לעול איך ישראל בסדיית ההגה ליד *ומד למי לסייע שנריך מוחות של
עקגיות בחוסר היום לבוא אכל מבין. אני הדרכה, ענה, לכן האויב. כלפי

נוח לא שסמנב כך על לברך נריך השלוס, את להקיג שיונה סי ? ולבקר
ומתן משא אבל יימשך, ומתן המשא נכון, שלהם. הנר אל הכדור את הדפנו

לנו, נוח יותר זה שברגע
שלהס. התביעות על רק יתנהל הוא נוח. פחות ר: אי ןם ב י.
אמרתי אחרים, חברים ולדעת לדעתך שותף אני

ן שעני חושב >י ומתן. המשא בתחילת זה את
תומך בהחלט אני אז. לזה התנגדתי לכן ל1967, אותנו יוביל

אנמיך מסוייט שבשלב להיות יכול רי*>ית. סריסו פשיה
קולנו ההתחייבויות שלאותן לדחוף אנמיך אופן בכל או הסכם

*ומר: דהיום טטשלה ראש אותו את זוכר אני אחר. תוכו ניתן
לזה. הביא שהוא טס*בר לזה? ב יו היש , סיד אפשר שלי בנוסח
ענין כאן אין טוחלט. באופן להתנגד ססויים בשלב יהיה נרי^
לא.  זה של הסיכונים כל עם ל1967 להגיע אומרת, זאת
סנריס עם ההסכם את לגמור טגסים אנו

פתוח.

נוח:

האוטונומיה
של באפשרות
לכל להתנגד
לאוטונומיה
שלום נ י להש
הזה לדבר ו

קואליניה. של
היום היום. ?עומד טה זה לא אבל
ושומרון יהודה נושא את ולהשאיר

? הטטשלה החלסת זו
הכנסת אח סוב לא ראיתי לכן *תה. סבין אני כך

nit D. tf. 55B *3 1>*9ו/ר1/. ri.. 4 .t*t . * n^ n * .*.*

^B111 .B

נוח:
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יהיה שאיקאפשי והנימוק . ירדן אה ומוגיאים בעייתי הכי לנושא סגרים
רובינשטיין קל שהסדנה חושב אני סוב. אילנו אחרת, 0המ*רי0 עניןלהקיג למשל הוסיף. הזיל השאטל נכונה. איננה הוסיף, לא הזה *<okw nv

הסגריר.

איש עשרים כאשי ופתן מקזא לנהל אפשר אי כר
טאחור. יוזני0

עמית: ט.

5.ר: 0ו אני8. *בל בוועדה. המעדר לאנשי סעגות לי הקואליגיה,אין חברי הליכוד, *1בו* חוקוב
לתקוף* אחראית בלתי בזורה לענפכם מרקים ואתם , הגפון את איבדו

העולמות. טשני ולהגות החלטותיה, ואת המט?לה
אותנו תוגיאו רבי. ב?ום עלי תאיי0 אל

סה? םתחגף אתה פה מהממשלה.
מתחצף. אתה

ממן. הנאה לי *ין ממך? לי יק הנאה איזה
תקמע. אל ל*מוע, רונה אינך אם תר*הלילגסור.

שפעתי אני גם הישיבה. אח יכול^זיב אתה
והסכמנו. קמ6~דיוויד *ל ה1בענו הל* לי. וכאב אוחד

יןמ*יר:.

גייטי:
כן~טאיר:.

וררםר:11

פקם6"דיוויד. חריגה זו 1/^*1בי י.
נריטר; ו*ת0פ. >ר, הגביקה חבר^^לא קבונת מה ?♦

אמון רק יום כל מנבאים וה0 ליזבין, יכול *3י
עם ל*לום פעם ולהגיע לנ0ות הקדומה המטרה את ושוכחים יקיראל ■0? על
יומ ב&לחמת לראי ע1סו את רואה ולא גבוהה פרבר אחד וכל אותנו. הסובב
הדברים שאת , מפורדת טובה החלסה אחםול__החליסה ישראל מסקלת הכטורימ.

מקבלת ל* יא .ה מקבלת לא יא ה יד ו בקספ""דיו היו >גוספי0,שלא איי; ה
ככה, לא ואם ככה, יהיה תקבל, לא היא אם אומרים: אז 1חה. בעברית
לתמוך ד זרי זה. על מדת עו יא ה אז לקבל, לא יטה החל יא ה ככה. יהיה אז

תעמוד. לא אוטר&ןיא אתה אופיים? אתם מה אז בה.
נ0יון. לי יש

שלו >יס והחליסו. ש0 ישבו שלן השרים
ושל*.

בעד. חגביעו אלא , ישבו רק לא

רן~טאיר1 י.
בב*י: £*ג

ן די י י. ^ רה מגן
יו8ו; הפור.■. ומדבר שס יושבים ששריו חבר פה יושב

אחד וכל יעה רוח היו: פה שיש חושב אני
חחלסו* היא מאתמול הממשלה שהחלטת חושב אני תעמוד. שלא לממשלה מנבא

אותנו שתוביל החלסה היוו אסי1ה,
נקודה. 0*9 המשיר, אל וונ*ן; 3 יי

1*ופר: .bאמינים תהיו לשלו0. אותנו תוביל היא כן,
בשלום, זויד שאין ותגידו בכנסת ותקומו

התעלה. על ונישאר למלחמה נלר
עכשיו". "שלום בר** 6ר גרו את להעמיד 10יע אלי רים; 9ן

תרמת לא ישראל. לבסחון הדאגה את לר תיקח אל יןפר; lf
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כולם. 07 *ווה אחה אחר, ממישהו יותר

yf 0? קלום נוווזה גדול חיוב רואה Mk 1 V'ma H2n_JjL
חיינו, מברכות בכל יסודית תפורה מצרים,

צמחה לא תועלת קום אתמול. הממקלה החלטת את בחיוב <3po *ant .בעי
האחרוליס בקבועיים המסקלה שהנהיגה וסהפלפולים מההסתייגויות טהעיכוביפ,

בחיינו והסתבר החומרה בוושינגטון. יו ב* גו ס תה י ה הזו הטיוטה ©אז
ושומרון; יהודי: קל המסגרת מסמן השני, פה&ססך צפויים הבינלאומיים
ערבית *יקלי*ה ועזה שומרון יהודה, מ0ירת היא הסבירה טססךקחוצאתו
הבסחוניות זכויות ה הבסחח ובלי ליקראל החיוניים הגבול תיקוני בלי

קלנו. היסודיות וההיסטוריות
מקרה לסוקג קלה ההתנגדות ירי על

ערכית בשליטה הארץ קולטות מעדיפה יא קה לכן המםקלה הני'זה טריטוריאלית
החיוניים מוגבלים גבול תיקוני כסה לנו ותבטיח חלוקה פני על

כן. על לדבר מוכנים לא ^הערבים יודע אתה

זאת, ^זביא ה1לחת0 לא *נים אחת""עשרה

היית 0ותחא: הלא הגלחתם? לא אוסרת nrv מה
. במסילה

במזרח המגב כל את *ינתה יו0הכפורי0 מלחמת
ן. התיכו

תמיר; .;*

ו1מ*ג: ןךה .[

תלמי: £ך

;tan. mמ1ריס עם שלו הסכם שייחתם לדעתי, ,n'rnnn
הגדולים הבינלאומיים המגברים אחד ויפרוץ

קגועות. כסה כעבור 0לא זן*ס *לו* כעבור לא עוידענו,
בממטך. דברים לכמה להתייחס גה רו אני

על דעתו? תיתן *המם*לה ם*§* אני ס1976. הביניים הסכם את םב0ל 9 ■עיף
נכלל קולא מ*טער י * לארזותהברית. בינינו ההתחייבויות גורל ניתוח

א©אל מהם. הסתייגה במגרים הבינלאומיות האמנות לתחולת ביחס מפורק סעיף
לא לסעוןקזה יסוד לי יק הזה, הנו?א את מכסה 6(א) סעיף ?ואליםהאם

. מכגה

?5 מעיף ע0 מה ידיז י. ט רה 0נ>

באוקטובר ב6 קתנעתי סח על מדבר אני ן^גן: .H
י*6(2( (1)6 יעח* ל6י החוץ. לשר בתזכיר

קנכנסת ם1ריס, קל המסובך הקונטרוקטואלי המימד לגבי סדי חלקים
קזת הזה הניסוח באזור. רבות התחייבויות עמוסה והיא יקראל עם לחוזה

הצפויים המבחנים קלקבי העיקר, אבל פלאה. ב1ורה לא אבל מכסה
מלח אוטונומיה? על בדברים מדוע בכלל, האוטונומיה, במסגרת לנו

מאוד. קטן מרחק הוא לענמאוח בינו סהמרחק ענםי", "קלסון זה המפתח
כאקר הזה המקבר עם להתמודד מעדיף אני קם. טמון קהמקבר סבור אני

תומר אני זה רקע על ט*רי0. עם חוזה אין אם מאקר מזריס עמ חוזה הצפויות,יק החו1אות קל פסימית ראיה עם אבל אחמול, בהחלטה

את ונקמע החלאות כהגגת להפסיק נצטרך
הממקלה. ראק סגן ארגמ; ט. ר ה*ו

ז י יד י. 0 רה ו נ בטעות^ בא אינני כללי. טקפס להגיד רוצה אני
פה ויהיה בםםקלה יקנו נין ע אותו כי אחד. לאף

לא הם לא. או אותם לומר אס אגיד לא אני פה נו קטע ק מהדברים גדול חלק
מאתמול. הטמקלי! החלטות ענין  עליהם לרווח קנחבקקתי לנושאים ויכוחיםנוגעים זה על היו לא. זיו סובה קמפדיוויר תכנית חאמ  אחוז ויכוח זו!
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הענין אסר, הפסולה קיאק כפי עלזל. להתווכח אסשיות תהיה ועוד בכנסת
איאישור, או באיחור להתססק יכולה יתה ה הממשלה המי^לה, גידי רק ן גתו היה

אחד וכל , לכנסת יבוא ישיאלהעגין מדינת של ן התקנו שמבחינת אמרנו
לנפק יוכל אחד וכל לה1ביע. גס ת1סיכו אבל , 1ה רו שהוא מה לומר יוכל

להסתפק יתכן ולא ויסודי גורלי ענין זה כי נגד. או בקר mio לכן,אם לה1ביע. תזסרן הכנסת מתנגדת. או מאשרת שהממשלה טכנית בבעיה
כי ה0קו0, לא זה אבל לענות, פה לי יש כאן שנאפיו מהדברים לחלק

םהנוש*. חרגו הדברים

שדיווזותי ל0ה דבריםשנגעו בכסה להתרכז 1ד, רו אני
ממשליו א0 לו&ר. רזיתי אחת בנקודה אבל הלוי, של לדעתו מ1סרף אני היום.
כרגע. היפותטי ויכוח זה לא, או אתסול קקיבלה בהחלמה תעמוד היום ישראל
ההחלטה אם סובה. היתה אתפול שנתקבלה ההחלטה אם היום להגיד יכול אחד כל

שהחלטתם די לא , להגיע עילת תהיה אז פ'£נה, תיסוג ובעתיד סובה יתה ה
האוטונומיה. בענין הדין הוא נסוגותמ. אלא

לפגרים גם אלא לגו רק לא ופובן, ברור
על or גיבריס ונו כאשר להם: נאפר ופתן הפקא בכי1 ולאפריקאים,
oipn ל* במפורש*. להם לופר מתכוונים אנו . 1

שאפרנו כן* אם ביאלא זה שהוזכרו החששות וכל בן. dk kVk n*D13HM¥
על '^חליס שי/ןנסרן ממשלה כל 70 הזו שהפםשלה מקווה ואני במפורש.

אופר. אתה 5' הדבייס רוב בה יהיו לא אם לאוסונופיה תסכים לא האוסונופיה,
פייסנית, ממשלה זאת הזו, הממשלה את מכיריה אגו לוטי, אמשי אז

תהיה, בכלל אם ל1רה, דיה
?אפ ההנחה אה מקבל אני

*י הזה, סהוייכוח חורג זה לעמוד. כוח לה אין
נכון הממשלה. של הקטרה זו , זה .יגע

רב זמן ימשך האוטונומיה על ומתן המשא קלנו, הרכישות תהיינה
בשעתה

אלה
זו ב*ורה זמנים ללוח התנגדה ישראל ממשלת לכן *יהסכם. קלאנגי* ויתכן
אסשי אי כזה דבר כי הפרקטיים. וגס הפורמליים מהנימוק^ גם אחרת, או

ממקלה תבוא אם יהיה הויכוח ויכוח. זה על אין בחןישנה. או בשנה לגמור
להתיישב. כתוב*סור למשל יהיה ששם אוטונומיה על לחתום לכנסת ות?1יע

עומד. לא זר זה ברגע אבל

ב,זלורבי^ו: כתו יהיה לא זה פעם אף

nlf*11v הממשלה של היסוד בקווי בעצמך, אתה
כתוב היה ש0 בת, חבר שהייתי לפני כה חבר

פזה. יותר כתוב היה לא ולהתיישב. ארפה לקנות סותר יהודי שלכל

ידיו! *ט רה מגז

םע*פו. סובן היה זה אז כי

להתיישב. אפשר שאי הוכיחה המזיאות
להתיישבות. קרקע הפקיע לזכותה, הפעיל, פפשלת

לפעיל. לה>סרף לך מזיע אני

משם. באת אתה

חבר הייתי לא מעולם משם? קבאתי אומר אתה למה
בזה. פתבייק אינני מערן. ב

היו0. כאן טיותרים שאנו הרושם לי יש

בןטאיר: י.

דררקםן: ן/.

3ן~טאיר1 *וי

ידיז: י. *ם רה מנז
איר: ןמ י י,.

ידיז: י. רה*מ יום.מנו ה יק שלא חושב אני
של* היא הממשלה של העמדה ברורים. החדשות לכן

אוסונופיה על יחתמו אם יהיה פה האלה. הדברים יובטחו לא אם אוסונופיה תהיה

ההסכם. את תבטל מצריס ואז /070 . a<



הפרוטוקוליםתלשכ

9 דמים/יי ^ c סתין
עותקיםעותק 5 מתון / סודי והבטחון החוץ ועדת

22.11.78

ו/מכים מנרים האם אותך לשאול לחי .כי
סריסו1י**ית. ל>שיה

. כוונית לה1הרת הסכימה מגרים כן.
, י ל הסכמתם אתם

לעשות. אפשר חוכר על שויכוחים מסכים mk

לסנישנתיים. בארכיאולוגיה לעסוק הפסקתי
זה. את ם י רק סח אתם

העבר, על פרברים אתכם שומע אגי תמיד אתם.
ולהרגיע בכנסת לנאום הזדמנות לד תהיה

* 1 *ד* י 0 רו! מנו

פרט! .

אוזר, אף של בגיס מוטלת לא *לגו ההגבעה

יד*/'. .+ מ רה מנן

1 a טר ■ ,7

ן; ירי י. "ט רה סנן
נגד. או *עד אתוג א0 תגיר ואז

:nig. y

ידין; .* רה#0 לככ0מנן תקוטת את פ8נה אלי בןסאיר: לדברי ביחס
מוכגיס .אגו אםרנו טאתמול. *לגו להחלסה

טקבלת ע1מ1רי^לא הודעה לקבל אם אותו. וןקבל מ1רים dm זה, חוזה על לחתום
דבר. *ום קיבלנו לא אז אותו,

8תאום אחרות. בעיות י^ ו הגפ8 *ל בעיה יש
ח*וב? כך גל בעגין ) 10a3. t!*V "רוזווץ *ל ו*ונ הלוך לנם*>ה דואגים

בהומור. היה זה

. בהוגור עונה אני גם לכן
1מאיר: ב

ז: י ד * .* a רה םנז

יהיה מה תכנון י* אם *ואל אחה *םיר: לם*ה
#אלי בעיות הרבה כך כל י* יקבלו. לא שהמגרים טזה כתו1<וה 0*בר יהיה אם

שסחיס. מיני בכל בעתיד, איריים משברים על *אלות לך א1י1

הקיפה המסשלה גרלב: של לשאלה אענה כן אגי
גוף . ההגעות את יגישו הקרובים ובימים בןאליער, "ר ד של בראשותו גוף

על דיון תקיים זי;ס1שליל כדי האוטונומיה, של האספקזים כל את בודק זה
גרורות. שלגו העמדות 7לנו, העמדות על לא האלה; הנקודות

בענין רום, לחברהכנ9© להגיד מה לי זו.אין ה העמדה את לה11יק גאתי לא לא, או 6ש8סי לינקג' שאמרתי 0ינג" "נו ה
במשמסנים. לזלזל בא לא אני לא. או בעד שהיו אלה של העמדה אח דיווחתי
אחד נד א0 כי ערן אין חוזה שלשום רובינשטיין לדברי להמכיכ יכול אני

בגללזה האם אבל . בלי oititp n nv mt* הוא חוזה, לקיים לא מחליט
וחלילה. חס בחוזי.'. לזלזל *ריך

כאלה דעות שהיו אסרתי ג" ה"נוסינ ן בעלי

נושא לבדיקה ף גו ה את להזמין מבקש אגי
האוטונומיה.

הזה. הענין את וקיבלנו ואחרות

:r ידי . * "ט רה ,מנו זה ע ל ש ין הענ על בססשלה ן דיו היה לא
בעד אנו האם שאלה הגיג מישהו בממשלה אתמול

ל9ניח יכול אני דיון. היה לא לא. או קודם עזה בענין ומתן למשא בוודאיללכת לכאורה אבל לכו, מסכים שאני אומר אינני דיון. ליהיה 9עם שאולי
לא. או כן שנגיד להיות יכוי( זה. את לבחון *רין זה. על להשוב מקום שיש

דיון. היה לא שלה בפ אופן, בכל
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:"■יף ^דגויםמתיך
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אסרתי  6 לסעיף כיחס אבן: לאבא
בכלל. 6 מעיף אין אז יתנגגו, הם ואם ,6 לסעיף טחנגרים קיים,*ט1רימ
אר1ותהבריח את ל*כגע סמו^ן די ט0אפז כתו1אה עהואעכזיו, כפי 6 בסעיף

אותו לה*יג *ה!לחנו הנוסח זה המענות. כל נלקחו  סגרים וות י*
כפי קהנוסח היא ס*פסגי0 *ל הדעה הח?*ות, כל 7ם *ר1ותהירית. 0?
לחיות א9*ר *בכלל כסירה , אתו לחיות ן^ו הנוסח הי* ס?פ0יי0,'"""'י חוזים עם

ילזר&נות ?תהיו; בטוח אני ןונ: *ו0ר י אג עורו כי ל9וסק. לרון ולכנסת, הססשלה רא* 09 ן ותכסהו החוץ הענינים,יוועדת את גסרנו לא

המטילה ראק לסגן תורה ארנ^!. .<6 ך פ.*ו

^l:ns ^?ה 1ג?לה ..היקינת




