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מתחילים. אני ברשותנו:, אר^ם: ט. ך.יד"/
המכשלה. ראש ארוני בבקשה,

מסמכים שני הזכרתי בכנסת בדיון ן! גי ק .a a* ך,ך
הכנסת, של לידיעתה אותם אביא שלא
רוגה שאני ח?דו או וחשבו תמיהה שהביעו שונים בספסלים חברים כמה והיו

סודיות על לשמור מיוחד באופן הוועדה חברי את אבקש משהו. להסתיר
לידיעתם. שאביא המסמכים

מעל אותם קראתי שלא הסיבה מה
סאדאת של בוויתוריו מתפארים שאנו רושם יווגר שלא כדי הכנסת? בימת

מתביעותיגו גאה כתו הכניסו שהאמריקאים המפליגים בשינויים וגם
הטסטר שמן לכנסת להוכיח יכולתי מאוד. עדין הוא הענין ועסי1תנו.
מאוד. יסודי באופן קונה האמריקאי והמסמך הרבה xxx נשאר לא המגרי

ו'וחרכך המסמכים שני את אניא הוועדה לפגי זאת. מלעשות נמנעתי אבל
שהדבר כדי אבל מסקנותיה. את להסיק תוכל והוועדה , להסכם אותם אשווה

האלה הבקשות כי א*  מיוחד 9אופן אבקש אני נזק, יגרום לא הזה
מיוחד באופן מבקש אני  ממשית תוצאה להן ואין ישיבה בכל נשמעות

הועיל מה אז הדלפה, תהיה אם כי האלה, המסמכים שני של הדלפה תהיה 0לא
אתמול. בשתיקתו נואם

את אד ס קרסר, הנשיא נפגשנו כאשי
חשיבות, להם אין היום שוניס. וגרים על דיברנו הראשונה, בפגישתנו ואני

ג1פעם בתקיפות די? סאדאת בוירוס!. הוועדה סל זסנג אח אגזול לא לכן
את מפסיק והיה שנינו, באזני הסגרי המסמך *ת לקרוא לו לאפשר לפעם

המסמן. את שיקרא ביקש קרסר ולבסוף שעות שלוש נמשכה השיחה ואותי. קרטר
השיב וסאדאת סיד, המסמך על אעיר שאני רוגה סאראת אם שאלה קרסר

הייתי הערותיו. את יעיר הלניה ופגישה יחקוב הממשלה שראש בשלילה,
סוכנות ביזגיות באימפרו מאמין ואני היות הזו מההערה יגון שבע

באנגלית). המסמך את (קורא כזה: היה ה&גרי המסמך של התוכן מראש.
לירושלים, ביחס טוניגפאלית למועגה התייחס כשסאדאח מסטן, באותו

ירושלים. חלוקת את מגיע לא אגי רואים, אתם העיר: הוא
היום, למחרת ניחתה הפגישה ובכן,
הסגרי. במסמך הסעיפים כל את ניתחתי השניה הישיבה נמשכה ש בשעתיים ו

האמריקאית המשלחת עם הבוקר אור עד פגישה לנו היתה כן לפני אבל
בהגעה וסיימנו ועוזריו. קרסר הנשיא לפני הזה המסמך את וניתחנו

לא לגמרי הוא ז: שמסמך לסאדאת שגוועו ת ישראלי ה במשלחת התייעלות לאחר
קיסר הנשיא * חזרה. אותו לקחת אותו מבקשים ואגו ישראל 7ל סקובל

בהוד?ה להסתפק והסכמנו התייעגנו של#הטשפס. השני החלק נאסר#את שלא ביקש
סאדאת עם נפגשנו אחרכך .*Vopcoptmt 'סומלי הוא זה .שמסמך

הארץ לכל ביחס גם פעמיים ראשייו,
שסח כיבוש של קבילות ה "אי של בכלל משתמשים הט1רים לירושלים ביחס וגם

האלה הסלים פעם. אף לזה נסכים ולא מתקבל ל* שזה סענו הנשק". בכוח
החלסה. של תוקף אין להקדטה הכינלאוטי הםשפמ עלסי .£24 בהחלטה מופיעות

המרכזי לחלק זה את והכניסו 242 של מההקדסה חלק הוגיאו המגיים
10 עד סהרםה לרדת שעלינו אמרו הם השטחים, לכל התייחסו כך ירי ועל

יחסית, ק1ר זמן כעבור ושומרון, יהורה את להם למסור כבית, מים ססרים
על יוחלס לנים חמש וכעבור ידם, על לניהול הזה, ההסכם חתימת לאחר

יהיה יריני וסינהל בעזה תשלוס מגרים בינתיים התמידי. הסטטוס*
ושומרון. ביהודה

אותג1 טווייבת לא ש242 סענו אגו
אותה להבין אפשר ואי בינלאומית תורה כמין עוטרת והפריאסבל כזו, לנסיגה

להמיק, מבקשים שהטגריט המסקנה את יסיקו ואם לתוקפנים. כמתייחסת אלא
שונתה אירופה מפת כי אירופה. ספת כל את מחדש לגייר גריך אז כי

הגנה. כמלחמת הוכרה והמלחמה מהמלחמה, גאה כתו
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פזר* ה *3מסםו יק לב, onow כסי
טלה ^ליו אסרתי לא לחלוסין. ממנו התעלפתי אסופי. נשק על סעיף

פהסעיף לחלוסין התעלסו האפריקאים גם תלאה. ועברתי בפסםך דפדפתי אלא
בירת אחת, עיר היא שירושלים אפרנו לי1ר*לים ביחס הזה. ריבונותהסזרי לשום או ערבי םקסור לשוס נסכים לא לחלו#קה, ניתנת לא ישראל,

*0ה בשביל תכנית ש"זו למאדאת אפרתי בשיחה. אש סרגה אחרכך ערבית,
אפר: והוא סובס, עם הס שהפ1רים אסרתי שאני כנראה חשב והוא , םובסת
סובסת*. אומה איננה אוקסובר, טלחסת אחרי מגרים, תםםשלה, יאק אדוני

גרס שהגבא ים הנזק על פי1וייס שדורש שסי אסרתי אני ש הובן אחרכן
ומובסת. תוקפנית לאופה שסוזגת דרישה זו *זרחית, לאוכלוסיה כביכול
ופתן משא ננהל בו סנ1חי0, ולא סנוזחים לא אמרתי שבכנסת לו והזכרתי

אגאקפססבל*. "פוסלי ההודעה ע0 סיכפתי הזה הניתוח ואת שווים. עם כשווים
עעות חפש שנפשכו האלה השיחות חילופישתי גם היו קשות. קי1ות אלה שהיו נכון לא זה טובות. שיחות היו
התקרבות של פירה יתה ה כלל בבכר אבל הדברים. טבע לפי קשים, דברים
כפי אבל בגין". הממשלה ר*ש היקר, חברי העקרון על חזר שוב ופאדאת

פשקיף היה כלל בדרך קרסר ריסקשן". *היסד גם היה בקונגרס, קרסר שאסר
הפגישה, ל6ני גרי מ ה ר מסם ה כן תו על ידע שהוא אפר הו* לי התערב. איננוולא הפגרי שהמספר לי אפר אחרכן וגפ הפגישה, לסגי אותי והזפין

האפריקאים, ירי על מתקבל

 שונות בשיחות נםשכו ואגפ,הדיונים עם דיין 0אדאת, עם ויצסן אתי. קרסר פאדאת, עם קרסר
ועידת של השביעי או ביוםהששי הימים שבאחד עד . ספקו לא תוכנו.השיחות וזה מפסל, האפריקאים לפנינו הניחו קספדיוויר
בסססםבר ב6 שהוגש הםזרי לפמפך כתגובה ישראלי פסםן הכינונו אנו

שללו הסספד את יראו האפרזקאים ל<0ריקאיס. אותו ופסרנו בקפסדיוויד
אותו ל&םור שלא ישות פאתנו וביקשו שלנו, השלום תכנית על כולו שפבופס

הסכפנו, ואנו פעפד, יחזיק לא הםגרי שהמסמך םקווימ הס כי לפגרים,
okV הורעה עם , י*לום תכנית הוא|5שוס כי הישראלי, הסממן את לקרוא כדאי לא

למעלה תהיה והיא נגדית תביעה נגיש פיגויים, מאתנו יבקשו הפזרים
כח1* לפגי בפל8פויזיה0. לנו גרפו שהם פה כל על דולר, פילי*רר םפאה

המ1ריי0 חטסשלה מחברי פישהו או כאפל החוץן זלר לי נרפה ידיעה היתה שגה
ופפשיד החון פפשיל ביקשתי אז פיווייס. מאתנו יבקשו שתמגרים הודיע

שסייגתי, כס? הכינו. והם שלנו, ההפסדים את שיליריך טמפו להכין הבסחון
לםאדאת, הגיע לא זה אבל דולר. .n**V*D מפאה למעלה תביעה כלל הםמפרהזו;

הפ1רים. לידי שלגו הפסםך את פמרו לא האפריקאים כי
עפודים 11 בלל הפצרי הפסטר

אותו. לשםוע החברים סבלנות את פבקש אני עפודים, 7 האפריקאי והפספך
בעשיית ה1ורך ועל שהיו פלחפות ?ל לקרוא כדאי שלא בהקדפה הספרות פלבד

הפפשיים. לעניניס ישי נגיש וכד', שלום

פשסס את הילסכס בגוף כללו האפריקאים
בכוח ש&ח כיבוש של הקבילות אי מורגשת ובו ל242, ה^ריאפבל של הפ9תח
כראש פפםןשאני אותו של חלק אלא פריאםבל היה לא זה סה כלוסר, גנשק.
שטחים רכישת אי של העקרון על חתמתי אני ואז עליו, לחתום גרין פסשלה

ההסברים כל אח קפפ9יוויד. בוועידת וזאשון המשבר היה זה בכוח.
אפריקאי לכל בסגנונו, אחד כל אחרכך, פפרנו לשת, תפשו בישיבה שםפיתי
הפשלחת של וההחלטה לבזיזיינםקי. לקרסר, לואנפ,  לשפוע פוכן שהיה
הסכ0, על חותפים לא אגו בנופח, יהיו האלה הפלים שאם היתה הישראלית
לאפריקאים ש?שפענו הניזקים כל .1967 לקווי לנסיגה התחייבות יש סה כי

שאם אחד לכל הודיע ואנס והמזכיר לנו, עמדו לא היפים, ב^שתשבעת
עליו. לחתום יוכל לא סאדאת הסכם, יהיה לא הזה, הסעיף להכגטת נסכים לא

עם אישית פגישה ביקשתי הערבים|;הם באחד המכס. יהיה שלא אפרנו אז
השיחות אחת שזו לו והודעתי כשעתיים, בערב, אתו נפגשתי קרסר. יא הנק
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ויתכן אחר, בןאדם עם ואולי v&x אתו אי9עם "ניהלתי ביותר הרציניות
כף: בערך לו ואסרתי הזו. השיחה בתוצאות תלויה הוועידה שכל

ולנושא הנשק" בכוח שסח כיבוש של 1uV5pn .k למש9ס יש קשר איזה
של אחר מרובע קילומטר מבקשים אנו האם ל0י1י? קספדיוויד? ועידת
הריבונות את להחיל הצעות גר והיו ישובים, של בעיה שיש נכון דניםסיני? לא אנו בקססדיוויד אבל סיני, של הזה החלק על הישראלית

שומרון ליהודה, באשי מסיני. אחד מרובע קילומטר מבקשים לא *ו זו. בשאלה
ביןספדיוויר היום *ל עליהם. ריבונות וזכות ריבונות תביעת לגו יש ועזה,

פתוחה. תישאר הריבונות שאלת שבהן שנימ 5 של תקופה על מדברים אנו
לשטחינו, אחר מרובע קילומטר העברת תובעים איננו אחרות, במלים

קשר, שום רלבנטיות, שום בכוח"? שטחים ^יבוש פה איפה לו:בקטפריוויד. אמרתי אז הללו? המלים על לחתום מאתנו דורשים מדוע אז
טעין זה *

היה. כך שהיה מעשה מישהו. ?ל להערים תכסיס מהערמה, יותר קצת תרמית,
אחד מצר קרסר בראשות  והישראלית האמריקאית  המקלחות שתי ישבנו

בםשר ודנו ברק, הפרופ' וכן ואני החון שר הבטחון, שר היו שני ומצד
לבעיית כאשרהג^נו בענינים. בוקר לפגות וחצי שלוש עד הלילה, כל

הדיונים **** ביו* עור הדברהבא: את והסברנו , האוטונומיה
הסיגהלית, המועצה של מסכות ה סקור של הבעיה הועלתה הלבן בבית בדצמבר
מכוח לה תבוא סמכותה או הצבאי המושל האם  ה0סכית את לא יאציל סי
שלנו המשפטי והיועץ והנותנות. נושאות ה המדינות בין שייחתם יזהמכם

שקיים. היחיד המוסר זה כי הצבאי המושל יהיה הסמכות שמקור שברור אסר
סקור ולכן האוטונומיה, את להקים רוצים אנו הסכם, לנו אין שעה לפי

הדבר פירוש ואסרו: נדלקו" האמריקאים הצבאי. המושל זה המסכות
בכנות ברק ופרופ' אוטונומיה. ה את לבטל ויכול לתת יכול הצבאי שיסושל

יכול שמעניק, מי כי נכון, זה משפטית מבחינת אסר: לבב וביושר
תו*ילו אבל נכון, זה משפטית שממתינה מיד הודעתי ה£0כות. את לבטל
בצל. ישאר הצבאי והטימשל כך, לנהוג המפשלה בדעת 7אין לפניכם לרשום

הצבאי והמושל עצמו, את לא אבל הצבאי הממשל של הסינהל את נבטל
הממשלה בישיבת הזו. םהפלוגתה לצאת איר חשבנו אחרכך בצל. ישאי

נטשו לראות לשניים: השנים חמש תקופת את לחלק הבא: הרעיון אח גיבשנו
האוטונומיה הנהגת לאחר האם הרא#ונות השנים שלוש או השנתיים
הצבאי, הממשל יססר1*3ל הארסינ את לבטל אז עד ושלום. שקט .היה

את גם נבטל שלוםושקס, יהיה אס כנו. על ישאר שכזה בחור הצבאי הםפשל אבל
הסמכות שהענקת בעוד ההסכם, סכווז תבוא הסמכות של וחהאצלה הצבאי, הסושל

לפני הצגנו הזו הפשרה את הצבאי. המושל ססעם תהיה הראשונה כד,בתקופה זה אם קרסר: אסר הוויכוח בתוך לזה. הסכימו לא והם האמריקאים
ונתתי רב רוגז בי עוררו האלה הדברים . זה אוטונומיה ה כל
דואגים אנו "סאבספיוג"? זה ושוב:סה הלוך קרסר את שאלתי . ביטוי לכו
ירושלים באזור פצצות לשלושים קרוב נתגלו האחרונים ©בועות לבטחוננו.

שלום, ליש שניווכח , מעבר תקופת רוצים אנו אנשים. בסאות לפגוע יכלו והן
אבל הצבאי. הממשל לביטול ביחס הצעדי0גי את נעשה ואז נפגעים, לא ואנשים

הצבאי. המושל של המוסר של קיומו על לשמור רוצים אגו הראשונה בתקופה
לילה. באותו המתיחות להפגת שאסר מה אמר אחרכך קרסר הנשיא

חוזר אני הזו, האת0ת5ה לאחר ועתה,
יכול אני אם לקרסר: אמרתי בערב. וחצי לעשר שמונה בין שנערכה לשיווה

קלעולס יד**** ואסר: חייך הוא אז . זה שלן, בביטוי להשתמש
לוסר, רוצה אני בסוגריים מגסער. ואני הזה, הביטוי אח לי תשכח לא

גילה שלא מצסער אוטרקהוא היה אחרכך אבל מתרכז לפעם םפעם קרסר הנשיא
נוכחתי עכשיו £ בסלים בהשתמשו המצר* כאלבאז גער הוא^סאור סבלנות. מספיק

לאלבאז. סייר לא הייתי , אמר הוא כסוף אבל , שלום רוצים שאיככס
והענין pt'9 :i&npV .mo* u

בקםסדיויד הדיונים של לנושא שייך לא בכוח" שסחים כיבוש של קבילות אי של
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מר.ת שנרד התחייבות סאתנו להוניא רונים , בעזרתכם , הסגרים אז
למילימטר ער ועזה, שומרון יהודיל, את להם נמסור שני0 5 וכעבור הגולן,

ישנן שבו מסמר ?1ם כחשבון בא לא כך טשו0 הערמה. זו " האחרון
שאנו השתכנע הכרית ארגות שנליא הראשונה הפעם היתה זו הללו. הסלים
הסכים יסאדאת אותו, ולשכנע לסאיאת ללכת לי והבטיח זה בענין זורקים
היה וכד הנשק", בכוח שטחים כיבוש של הקבילות אי של הפרק את 'ייהוגיא * r המוסכם. במסמך

קרסר עם השיחה של השני החלק
שהשיבוים לו הסברתי רפיח. בפתיחת היהודיים לביבים טיקייי r''7
לרגועתעזה. מזרים בין זון" באפר נקרא ש מה להקים כדי קמו האלה
אמרתי אז סאלעריש? סנקים 500 יבואו אם יהיה מה קרסר: שאל אז

נועדו לא הישובים הבעיה. זו לא אבל יעזרו. לא האלה הישובים שאז לו
ב*יה0 ומעלה, איש אלף ב400 מלאה רגועתעזה ש אלא , סנקים נגד להגן
לתת כרי ^^ר מה כל עושים אטנם אנו ממורמרים. >!ליסים סטחגית ל^עלה
עליה0 לחלום רק יכלו הטורי הכיבוש שבימי ושכר עיודה , דיור להם

* של ליבו אל המכוון אקדח וליחה עזה רגועת סליסים. הם זאת בכל אבל
סקס 07 יש שלום.קכשיו רו1יס אנו יהודים. סאות נפגעו שטמנו , הדרוס

* אותי שואל אז עזה? של לגבול ר ע הסגרים את להביא צריכים אנו אז
רגועתעזה? לתוך הסידור הכנסת את למנוע יוכלו האלה התושבים קרסר:
יהיה שהגענו, כפי פקוחות, עוניים יהיו שם כי כן, לפיחןתי לו: אמרתי

גם תהיה וזו ביקורת תהיה זו בהחלטה פה עליהם. שישמור ישראלי כוח
n*n MV בעגם שלי קרסר, הנשיא אסר להבטיחך, יכול אני מניעה. פעולת
אדרבה בכך. סאדאת את ^לכנע יכולתי ולו נשארים היו הישובים לו איכפת
לי הודיע ש0*דאת לך, לומר יכול ?אני מה אותו. לשכנע יכול אתה אולי

לא אם ומתן במשא להתחיל אפילו יוכל לא הוא יעבור. בל תנאי זה שבשבילו
פירוק על דובר מלכתחילה אופייני. ולדבר היה כאן יוגאו. האלה שהישובים עיירה,נאסר הקימו בתים, בנו אגשים ברברית. פעולה שזו ס?נתי הישובים.

כחבו לא כבר הם לבסוף אבן? על אבן זה את שנפרק רוגים אתם אז
באחת יש כנס, על יישארו והבתים גאו יו שהמתיישבים אלא רימסנסלינג

שלום. לגרכי האלה במקומות ישתמשו שהטגרים הסיומות
mVkvV דו*ח. לכם מוסר רק הזכרון.,אבי עלפי זה כל סדוייק, כטעס ח דו לכם מוסר אגי זסן. הניסוייבוא על ויתרו זאת, בכל טדוייק. כטעס קזה מבסיסם אנ9 אבל

לשעה. קרוב xx נמשכה הזו השיחה . רסווד או ריסמנסלינג
חיוני דבר זה ה*שובים שעגין סעגתי

מאוד חלונ היה הדבר קפריזה. לא זו הישראלי. הכסחון מבחינת ביותר
כנם. על להישאר גריכים והישובים בעתיד, מאוד חשוב יהיה והוא בעבר
*פג* הוא בזיזייגסקי. פרופ' עם זה נושא על מיוחדת שיחה לי היהה
גריך אני פה קולוניאליסטים. שאנו לו ואמר רוזן ר ד ידידנו עם

לגו יזיקו הם האלה, הדברים את להדליף לא מבקש ש*גי ההערה את להכניס
בוועדה למסור אלא יכול לא אני לנזק. ב1חריות ישאו החברים מרגיזים.סאו0. אלא להיות יכולים אינם כאלה ביטויים אבל מלאה, ח דו

מאוד חריפה שיחה לנו והיתה למחרת אלי בז'זיינסקי פרופ' את הזמנתי
באר1וחהברית ו בארן מפגישתנו שהתרשמתי לו אמרתי בטוב. שנסתיימה
דעתו מה לחשוב עלי כאלה, דברים אוסר הוא אם אבל שלגו, ידיד שהוא

שהסגריס ואסר במגרים, הבריטים יאליססים לקולוג אותנו השווה הוא ישראל. על
חוזרים הבריטי הקולוניאליזם יטי כאילו , הגדולה ההשפלה את בכך רואים
לו והסברתי במגרים לשלוט רווים שאיננו לו אמרתי בעזה. יושבים אנו אם

וגבא התראה תחנות שיהיו טענות הואו*טיע אז החין. אזור של לגביאתיענין היה האמיתי הכן קיהגורך הבין לפחות אבל . וכו לכם דרוש לא וזה
יש שבעזה קרסר, לל היתה מהן אחת גיססות לו הבאתי וגם הבסחון, הבטחת

שהגוססה מניח אבי : לי אמר הוא אז היהודיים. לישובים אסטרטגית חשיבות
ומטרתי הסובה על לו הודיתי הנליא. עם לדבר טוכן ואני קרסר, מדברי היא

אדבר שאגי
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בלילה. שיחה *ותה 0תייסה כר בעצמי. הנשיא עם אדבר Mmv

הפרק שהוצא הוא שהשגנו מה
האמריקאי למסמך אחרכך בכוח. שטחים כיבוש של הקבילות אי של

כנספחים, ו~338 242 ~ ההחלטות שתי צורפו
לפנינו מבי* אתה ש הפסטכיס שני
ל*זי פפורספים להיות עמדו כאן

שהניסוח לאחר *ות0, נסרסס אם לא.
ויתר שסאדאת יתגלה פורסם, הפוסכם

יתינו. י אנחנו ג0 אבל

ונפרסם. יום שיבוא בכנסת אמרתי לכן
חאמריקאי את גס םעםיי היה חיים הפרסום

איהדלטה של ן נסיו לעשות בא0ת אפשר
מהוועדה,

*נ*ו זה המצר*,
אמתלה יתן זה ש יתכן

המסמך יתפרסם אם
משועי. בל נזק

ומתן.

; <ליואנר .m

'לכנסת?" ישיבת
גנין: ט. ן*ה"מ

מאוד. הרבה

כדלכ: tr\

קשה* במצב אח, אד ס את בייחור אבל

בניו; .0 n"nn

משא ינהל לא הוא שכד להגיר את אד לס

ין?דל9ות, ין ב*נ הטטשלה, ראש אדוני
לםנו7 או0ר*ו8שר הוועדה יושבראש

ן. הבסחו שירותי אי/

חליי: .3

להפליל מסכים היית לו אתודדלפות
גניו! ט 'ט יושביםרה 9ה היקר, ידידי הלוי, דיר

אהיה אני עור כל המ5לגות. סכל חברים
ממשלה. חברי ונגד גנסת חברי נגד יופעלו לא בטחון ה קירות* , ססשלה ראש

בממשלה הייתי קזר. סיפור *פ1ן אני *ריך. לא אבל לא, למה להסביר יכול אני
איש שלחה והיא מאוד חמורה הדלפה יתה ה מאיר. גולדה עמדה ש$ר*שה

דיברת. פי ועם היית איפה שאלות להם להגיג הממש* לחברי הבסחון 'לירותי
קאלות. אותי שאל והוא אותו, שלחה nVwoDn vki7 ואמר כזה שליח אלי בא

לשאלותיו להשיב לא מסרב שאני לה ותודיע הממשל: ליאק לר לו: אסרתי
על הנבחרת הישות עליונות של הגדול הכלל למה? אותן. לשמוע מסרב יוכלאלא ן תבסחו שירותי איש אם החשאיים. השירותים על גם חל המזויינים הכוחות

לאפליות, נכנסים אנו ואז ס8בסל הזה הכלל ממשלה, חבר או לסת כ חבר לחקור
לישות מעל הבטחון שירותי מזרחית: במדינה פעם שהיה למה וחלילה, הלויחס הנכבד השופט הכנסת חבר את יחקור והוא הבסמון קצין אכיבוא הנבחרת.
הערכתי. זו בישראל. הדמוקרטיה עם גמרנו דיברת, טי 0* היית, איפה

חברי מ~120 אחד וגל ונשנית חוזרת התפתחות תהיה זו דבר. שום יועיל לא
אחרכך החקירות, לאותן אובייקט יהיה הממשלה חברי ט17 וכלאחר הכנסה

החוקים. את אקבל כזה,*י חוק תקבל הכנסת ש0 בבקשה, פוליגרף. לו ישימו
הדלפות תהיינה אם ואפילו x***kx אסכים, לא להחלטה, ענין זה עוד כל אבל

צדק? הן להפר אפשר איר צדק, הן על פה חתם חבר כל אבל ביותר. חמורות
היוס. לסדר לחזור מציע אני

כשהיית גם זה את אמיתי דעת*. פה אמרתי
באופוזיציה כשהייתי גם בממשלה,
לרשות מעל חשאיים

לאסתלה לשמש עלול המצרי
אותי, משפילים אתם

גופא, במצרים בעיות גם

ארנס: מ. , 1:יו

ז; בגי ט. ט רד.

שירותים לשים אסכים לא היום. זה את אומר ואני
מהמסמך הפרסים פרמוט שוב: חוזר אני הנבחרת.
יאמר: הוא אז כי , וטחן במשא לפתוח לא לסאדאת
לו יש .גב, ומתן. משא אתכם לנהל יכול אני איך
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בעיות לו ג0 יש אבל כנ0ח, חברי טס0ר עם בארץ ל* ^ כפו לא
בו היאס^יל זיליח? אחי "ימי* י "י*" *ל "יי אמרי;"יה2"ק^יקייאלא: ואז זה את עושה הוא למה העתונאים אחר את שאלתי נא1ר. את יפאוי ?£ ' .י , ,מ , ל הג ,,רו", לכן *ותו. השטיל קנ**ר

היה* כי ר^ במ לט?^ ^איא"^שב לנ, הסגירו .2 הכורים; יום מלחמת
.\*0* 1ל או שלנו ן הגסחו שירי" של הטעויות ?"י היו אלה ההערכה.

ל2י;ק^,יזן ^I&VUV^L כ,גיי ,ל הפיבי ",**" את קילני
! לחלק נ"שנ" אי^ה "הפריאפבל כבוי ,נ, הגינלאוסי "'1"5י! 0Lיי;ל0יק ל, יייא םי9הו*7ן א0 היוס ובבוא זה, את לקבל יכולו אז סההחי0ה.

*ת לי א נב "יי "י v^מ). vat<) ההחלטה. קל חלק לא שזה הס7נה
איתני להעמיד נסכים קולא ו""^\1אמרנו הלבנוניםיכו/ "ירדנים. הכורים. ה0זיי0, כ*ו י6* נמחק.כאותה זה ה

רונ 0" האו *ל חלק הו* בהאג הבינלאומי המ"סס בית בהאג. הבינלאומי

ל^י, "י.י "...ייי. הפייףיןזה " שהא(מי0;ק:;םל^: יי";י\נ0ט"אקח:

כסה לד מדהיס מסק ביגייס. מתמגאיםילעיח אינם ^0 ל*תימ בעולם ביויי והחזקה הגדולה המ**סה רא"י
לסגרים י*ראל בין מוכר בינלאומי גבול חית לא סעולם החוסות. בקוביות
התיק?ן את ^יבלו הם וסיגי. ^תיין ניז פיכי ךנ>*יטי לנת"?^ לד הזי
עולמיים עניינים שמנהלים אנקיס איר 70נ"ז אבל '3'""\ ,\.S.בכתובים בולסות כן כל לגיאות לעשו" מוכניס
הבעיוז נסוגים, לאן שברור זמן גל <2*ה3*ן;

משנית. יא ו: תזו
טח? דבר על לחתום 1ריכים למה זאת בכל 3*ן: 3 <8 ב3.ט

כקס8דיוויד. שנחתם במסמך כתיב זה יו8? .*1

בין טענתי אני תיאוריות. *תי יש
. נתקבל לא וזה לסיני, ישראל

jj*?? . tf 1<" 7די

האמריקאי), מהמסמך ל1סס (1משיר , L. . ,,,,.,
0לים אלת ישראל*. כולל הנוסח את קיבלנו לא כל קודם , השיס לחופש ביחס
הביטוי היה לא העיקר יקראל. ואחרכך העולם מדינות כל כל קודם מעליבות.
טי1ר* ביו מוחלטת השוואה *ו הס1רים כמו האמריקאים, שגם יה ה הזה.ווויקר

הם טירן מיזרי יסוד. קום אין הזו להשוואה תעלתסואץ. לבין סירן
ה9תוח ^d'd*V1iלי0 d^s'dx הבינלאומי, המשפט ס בי3לאוטי.על סיס נתיב
תטנרית. הסרי0וריה בתוך נטגאת סואן תעלת בינלאומי. ס מ לנתיב נחשבים
סואץ תעלת את לסגור כדי הסגרים ידי על שנוזלת 1383d קושסא אמנת יענה

הסייטוריון על להגן *ריכה xxyxv סגרים שאם כתוב הזו באמנה כאשר פנינו, י
םוע1תו1סחון הנתיב. את לסגור יכולה היא עסה, מלחמה ב0*ב מדינה נגר 7לה
טירן לסיגרי בקשר דרשנו 8נו עור. ל* זה אבל הזו, הטענה את קיבלה לא

ב כתו שיהית 1ריך ולא פתוח, זיוזיי בינלאומי, סיס נתיב שזה ת, נ9יו הורעה
תעבורנה ישראל מאגיות כתוב שיהיה דישנו מואן לתעלת באשר . ישראל כולל
פלחמת אניית גם קושסא אסנת *לפי סוא'ן. תעלת את הפרעה קום בלי בחוסשיות

מלחמה. בימי גם לעבור, יכולה



הפרוטוקולים לשכה
דמים ^ ן מתק* דף
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ילאסריקאי). המסמר לגסס טסשיד (רהיט
i&Qttt שכתוב מה בין ההבדל אח אסביר  ועזה שומרון יהודה, בענין

כחוב שיהיה ר1ינו שנתקבל, ^ת לבין .np'iDKn
נתקבל בסוף .

הנוסח

o*Vd* שמשמעות אטד ברק פרוס' .

, ה roteעל 5

את להזמין אבקש . מה יהיה הסמכות סקור ו
המעיף. אח מפרש הוא א&רקכך הוא שלו. הפירוש את להסביר ברק פרוס'
לאמריקאים^ נתן שהו* הפירוק זה אבל אחרת, לפרש שא80י מכחיש אינני

את תזמינו טשפסנוח. קל זהענין דבר. זה על ל* אמרו לא הנושא.האמריקאים את לבמ שיסגיר ברק 9רוסף

אוסוריסי/ "טרנספר הטלי0 פירוש מה ארנם; מ. "ר קיו
ים? השנ חמש לאחר זה

קנים חמש אחר* השנים. חסש לפני זה ן: **3 ט. P* בה
ומתן משא יש דבר, שוס .אין

השניס? חסש לפני לא זה ארנס: .0 1*Va
הוא המדובר הדעת. ?ל אפילו *ילה לא nr .'/'3A .^ p* א0ונ)?<;,רן;

אדמיניסטרטיבית סו**ה בהקמת
לרבות וטתן, למשא פתוח הכל שנים חמש אחרי האלה. הקזנים חמקן בשביל

לזה. שחר אין זה? 7ל לדבר אפלזר איר הריבונות.
. גן זה את להבין אפקור _j.Bj3..oJL

כך. תבינו במעוקם, להבין רו1יס אתם אם בנין: ם. *ט ךת
ס7בר תקופת שיש הוא זה ה המסטר כל

ת. גו הריבו את להם נמסור ואז ומתו סשא יה יה ים קג חמש אחרי ו הטו17ה תיבחר ואז
ברור. זה אבל מהנדס... לכל ברור שזו! כתוב שזה להגיד א8שי אי אז

זה. כ הוא הממסר של התוכן כל

לפני ייבחרו לא נבחרים גיסה גי נ ה ^Al!L*ji
נים? ש חמש

המו*1ד. של כהונתה שתקופת ה1?נו בגין; ט. *מ רו!
שנים, 5 לא שנים, 4 תהיה המינהלית
לאווי סיד יהיו ל>ו*1ה הבחירות אבל ■רו!; .11

ההסכם. חתימת

חתימת לאחר להיות אריכות הבחירות ,., f/ *HP טי tf'.tJ
הכהונה שתקופת נוי? מגרים. עם ההסכם

שניט. ל4 יה תה

ויכוח אין להבהיר: מוכן אתה אולי רביז: ..
ריבונות, שלשטחים, שמטסוס

רגץ כ מדבר הט7בר.אני תקופת לאחר 7גין ?ם האלה הדברים כל גבולות,
סתור ברור שנים. 5 לתקופת הטינהלית לס1**ה הגבאי מהממשל המעבר 7ל

0שפסן של לא מקריאה פה המעבר. תקופת בתום ידון השטחים שעתיד המסטר
עוברות וסמכויותיהם בסלים שלו האזרחי והגרום הגבאי קהטפשל רןי^ם נוצר
השנים. 6 תקופח על משפיע שהדבר כלי שנים, 5 לתקופת המינהלית לטועגה

כולו? האם הגבאי? הממשל בתוןז בסל מה


