
עם הזה לשלום "שאנסה"  שלנו הצברים אומרים איד
ובע  יצליח הוא ואם ערב. במדינות והגדולה החזקה
זו דוגמה אילי, אולי, אז  להצליח יבול הוא זרתהשם
מהמציאות, מהחיים, ילמדו הם אחרים. שכנים גם תמשוך
בתנאי ובעיקר ובהבנה בכבוד ישראל עם לחיות אפשר

שלום. נעשה אתם גם אז יצטרפו, הם גם אז שלום.
על שלום  כזו לשעה להגיע בדורנו עוד נזכה אם
 שכניה כל שכניה, על ושלום ישראל, כל על ישראל,
שזכינו אשרינו לומר: יוכל ציוני וכל יהודי כל אז הרי

כזאת. לשעה להגיע

לכן כל כך חשוב חוזה השלום הזה, הראשון שישראל
הראשון עצמאית; כמדינה קמה היא מאז עליז חותמת
הרו ו12,000 מלחמות חמש אחרי עליו חותמת שהיא
הכבדה היא הדעות שלכל המלחמה, את למנוע כדי גים,
צבא עם אנשים, מיליון 40 עם המזרחית בחזית ביותר

הימים. באחד מזה יותר ואולי אלפים מאות של

שאיפתנו, זו מטרתנו, זו  האיבה טבעת את לפרוץ
בידעי נפשי, ובכל לבי בכל אומר אני חלומנו. היה זה
לעשות רצוי צריך, בדאי, שהקרבנו: הקרבנות כל את
ובנותיו, בניו כל למען עמנו, למען הזה המעשה את

.<

למען עתידנו, גם למען שלומם ובטחונם של שכנינו.
יהודי מעשה זה ראשונה. ממדרגה אנושי מעשה זה
רבחשיבות. זה מעשה ציוני רבערך  חוזה שלום
הקמ שלמען זו, מדינר. של בתולדותיה הראשונה בפעם
שיכלו יהודים, מיליון שישה חייהם את נתנו למעשה תה
את נתנו שלמענה ; אילמלא ותושביה, אזרחיה להיות כולם
לנו יש שלמענה תלונה; בלי הקדושים, גיבורינו חייהם
בסכנה שהועמדה מתלוננות; אינן והן אמהותהבנים,
בכל מלחמה לעצם קיומה, והאוכלוסיה כולה היתה בס
רו אנו אבל נעמוד. בעתיד גם בעבר, כך על גברנו כנה.
יש, ישראל: בני לכל לומר ונוכל לכך, נגיע שלא צים

שלום. שיהיה בלב טובה תקווה יש
מתפארים, איננו לצהלה. סיבה אין צוהלים. איננו
במה רצו הקודמות הממשלות כל להתפארות. הצדקה אין
למאמ הכבוד וכל היום, לכם מציעה הזאת שהממשלה
לחתום יכולים אנו אלה שבימים קרה, כך אבל ציהן.
ב אלא התפארות ולא צהלה לא לכן השלום. חוזה, על

עמוקה. ובאמונה רבה באהבה לב, הכנעת
תא שהכנסת מבקש אני דעתה, ועל הממשלה, בשם
נס על ומצרים, ישראל בין השלום חוזה את היום שר

שלו. ומכתבהלוואי פחיו

דיון
שמיר: י. היו"ר

פרס. לחברהכנסת הדיבור רשות
מאיר פעיל (מחנה שלי):

לסדר. הצעה לי יש
היו"ר י. שמיר:
בכתב. תגיש

(המערך):. פרס שמעון
את ירים המערך נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
מצ עם השלום הסכם אישור למען זה, חשוב בדיון ידו,
רים. לא פהאחד הגענו למסקנה זו, ולא בלב קל הכרענו
מה לא כבודדים. לא כתנועה, נצביע אבל זה. בנושא
אלא השלום, סיטיי את רק לא בקפידה שקלנו שכן אחד,
איננה הממשלה שהציעה שהתכנית גם מה מחירו. את גם
ב שהוויתורים מפני קל, בלב ולא דמיוננו. את משלהבת
ב להגזים קשה  באוטונומיה הכרוכות והבעיות סיני

חומרתם.
אופו היותנו עלאף השלום בחוזה לתמוך החלטנו
מעוב נובעת אינה היא גם ביצועו, לדרך חרדתנו זיציה.
מם שיקולים ולא העם, טובת באופוזיציה. היותנו דת
וגדולה רצינית בשעה אותנו מדריכים וסיעתיים, לגתיים

זו.

מוצע, שהוא כפי השלום, בחוזה לתמוך החלטנו
זו בשעה הקיימת היחידה הריאלית התכנית שזוהי מפני
השלום. יפול  תיפול היא אם שלום. ולעשות לנסות 
משלו. דינאמיקה לו יש  השלום כמו  ואישלום
מלחמה, לעבר המזרחהתיכון את לדחוף עלול אישלום
ל סיכוי לפרוץ עשוי מצרים עם שלום שחוזה בעוד
עומד יחד העם וכל פורצת, מלחמה יותר. רחב שלום
לעשייתו. להירתם צריך העם וכל עושים, שלום בפרץ.
חוזה של מגרעותיו את לבטל דרך כבר אין עתה

וזנו בעיני הוא והשלום עצמו. החוזה את לבטל מבלי זה
ההיסטורי רצונו את משקף הוא ראשי. ערך העבודה עת
ישראל. מדינת של אמיתי צורך ומבטא היהודי העם של
בעו אלא הגדול החידוש הפעם טמון לשלום ביחסנו לא
והחשוב  מצרים  ערב שבמדינות שהגדולה בדה
לרא פנו  סאדאת אנואר  הערבי העולם שבמנהיגי

השלום. לחופי המלחמה ממפרצי שונה

ני דרך על הממשלה את מבקרים שאנו ואףעלפי
שבאה החלטתה, את מכבדים אנו המשאומתן את הולה
מ פרידה במחיר גם ולעתים לבטים, מעט לא לאחר לה
סיכויי את ולהפוך זו בדרך ללכת שלה, עקרונותהיסוד
השלום מדיניות את ולתרגם אקטואלית למדיניות השלום

ביןלאומי. חוזה לשפת

שהוע מסתירה נובעות שלנו וההערכה ההסתייגות
להש כדי הדרוש הקולות מספר לנו אין בפניה. מדנו
בהכ מהצורר להשתחרר רצון לנו ואין זו מסתירה תחרר
על בדיון וצלולה. בהירה הססנית, לא אחראית, רעה
שנועדה משלנו הצעה הצענו קמפדייוויד הסכמי אישור
זו הצעתנו השדות. ופינוי הישובים הורדת את למנוע
שגיאה זו תהיה אך מיעוט, להיות בושה זו אין נפלה.
היא משלנו. הצעה נעלה הפעם גם בכך. להודות שלא
שהדיון עתיד ועזה, שומרון יהודה, לעתיד בעיקר נוגעת

הדעות. לכל רב לא זמן ימים, חודש בעוד יתחיל עליו

הממשלה בתוך אופוזיציה יש היושבראש, אדוני
עושה היא מהאוטונומיה. יצא לא שדבר המניחה עצמה,
בכוונות איאמון זורה כול קודם היא קלים. חיים לה
נוחות לפי עתידות מנחשת היא ובהחלטותיה, הממשלה
האוטונומיה, תכנית הממשלה, תכנית אכן אם חולפת.
רוצים שהיינו כפי ישראל  מצרים יחסי הייבנו תיפול,
האוכלוסיה בעיית האם ? ונבנים הולכים אותם לראות
ז תיעלם ושומרון יהודה בשטחי הפלשתינאית הערבית



שאיפותיהם הלאומיות תיפתרנה? הייפסק ריבוים הטב
? בנו התמיכה את אז תגדיל ארצותהברית האם ? עי
? אתנו יהיה מה העיקר, אבל ? ישלים הערבי העולם
שאיננה אוכלוסיה בגורל לנצח ישלוט שצה"ל נרצה האם

עליה? בשליטתנו רוצה
אנגלי במסמך הכירה ישראל שממשלת לאחר האם
לו שיש פלשתינאי עם שיש האומר בקמפדייוויד, מחייב

זכויות לגיטימיות, שיש לו דרישות צודקות   
ראשהממשלה מ. בגין:

גם.

שמעון פרס (המערך):
ולאחר הממשלה. ראש אדוני מעיני, נעלם לא ה"גם"
עצמי שלטון קמפדייוויד, בשפת הזה, לעם שהוצע
להם: נאמר האם קבע, של עצמי לשלטון כמעבר זמני
ה דגלי עם מחדש נופיע ואנו ? זד, מכל עכשיו תשכחו
פתרון העמוק? רצוננו את המביע כדבר הצבאי ממשל
בשומ ביהודה, החיים תושבים ויותר המיליון לבעיית הוגן
ה לערבים צדק לעשות כדי רק דרוש איננו ובעזה רון
מושגי את לבטא כדי לנו, גם דרוש הוא פלשתינאים;
על לשלוט רוצה שאיננו עם אנו היהודי. העם של הצדק
זולתו, מכוחות להיפגע רוצה שאיננו עם אחרים, עמים
בזולת. לפגוע כדי כוחו את להפעיל רוצה לא גם אבל
שהוצעה כפי האוטונומיה, שתכנית אף זאת אומר אני
שהממ בשגיאות הגדולה לדעתנו היא הממשלה, עלידי
 כזאת תכנית ממנה ביקש לא איש עשתה. הזאת שלד.
ארצות לא ירדן, לא מצרים, לא השטחים, תושבי לא
התכוונה, לא עצמה שהממשלה חושב גם אני הברית.
התכנית מופיעה זה ברגע כי ואם הזאת. לתכנית בעצם,
שזוהי יודעים אנו השלום, חוזה עמוס שעליה כמרכבה
תתגלה היא רב לא זמן וכעבור מאוד, קצר לטווח מרכבה
החדשה המרכבה להתנפץ עלולה שעליו מחלוקת כסלע
שבשכנינו. הגדול לבין בינינו השלום יחסי של והרכה
בגילגולה נולדה הכנסת, חברי רבותי האוטונומיה,
הראשון כשה תמים ; אוטונימיה תרבותית. אולם כבר
עברה היא המשאומתן בשדה ראשון למרעה בצאתה
בטרם ועוד מינהלית; באוטונומיה ויצאה נוסף גילגול
גיל בקמפדייוויד אותה פגש המציאות מפתן את עברה
של עצמי לשלטון מאוטונומיה הפכה והיא שלישי גול
שהרי האחרון, הגילגול זה אין ועדיין השטחים. תושבי
יש זמן שכעבור בקמפדייוויד התחייבה הממשלה כבר
בא אני הממשלה, ראש אדוני כאן,  שגם לכך להגיע
למלה "גם"  ואני מצטט: "גם להכרה בזכויות הלגי
ה הצודקות." ודרישותיו הפלשתינאי העם של טימיות
"גם" המלה את לתאר מנסה היושבראש, אדוני ממשלה,
להתחשב בהחלטה כאילו פלאות, באור נגוהות, באור
איזון של סיכוי צפוי המעורבים כל של הבטחון בכוחות
נתאר הבה הפלשתינאי. העם של הלגיטימיות לזכויות
הזכויות את נשים האחת מאזניים כף שעל לעצמנו
הצודקות, דרישותיו את הפלשתינאי, העם את הלגיטימיות,
שגם מפני  שלו בטחונו צרכי את העצמי, שלטונו את
את נשים השנייה הכף ועל  מובטחים בטחונו צרכי
קמפדייוויד, הסכמי לפי בלעדיים שאינם הבטחון, צרכי

? שתכריע הכף היא איזו ישראל. של
להתנחם שמוכן מי כל לנחם מנסים הממשלה דוברי
אין לשטחים. ולא לתושבים באוטונומיה שמדובר בכך
ואדוני קמפדייוויד. בהסכמי שנאמר מה את הולם זה

כאן אמרת שאתה למה מתאים זה אין הממשלה, ראש
יו שכולנו הילת לי, ותרשה העברי. בתרגום בכנסת
להשוות כדי אנגלית הצורך ודי עברית הצורר די דעים
מדו אלא עצמי" "מינהל על מדובר שלא לומר זה, את
לבין מינהל בין הבדל ויש עצמי". "שלטון על בר
שלטון. הנכון, שבסוגריים מדובר על **************,
אבל מי ה *********** ? וכאשר יש רק שלטון עצמי,
מבחינה  אחר מישהו ואין מינהלית, בצורה אפילו

אקסקלוסיבי. שלטון זהו חוקית
זלמן שובל (הליכוד):

גם שלטון מקומי נקרא ***** **********.
ל שלטון אין אילון פנחס שמעל תטען אתה

שמעון פרס (המערך):
אילו היה כתוב ***** לא הייתי טוען מה שאמרת.
אני מסכים אתך. ************** זה שלטון עצמי.
כתוב ************* *********. הרשות לשלטון עצ

עצמי. למינהל לא מי.
כיצד גרידא. מילולית איננה השאלה הכנסת, חברי
אפשר בעצם להפריד בין תושב לבין ביתו ? בין איכר
ל שכם, לגבי ברצינות לומר ניתן האומנם ? שדהו לבין
ב תשלטו לא אך בשכם, בגורלכם תשלטו אתם משל:
ש הצבאי, הממשל ? בשכם ישלוט מי וכי ? עצמה שכם
ישראל, מדינת  ? בשטחים ישלוט ומי ? לסגת עליו
ה איננה היא אבל אינם, אחרים גם ? הריבון שאיננה
תבי את לדחות שהסכמנו לאחר שכם. אדמת על ריבון
המשיח, לימות ובעזה בשומרון ביהודה, ריבונות על עתנו
שלא הבטחנו כאשר זולתנו, אדמת על לשלוט נוכל כיצד

? בעצמנו בה לשלוט
אבל לוותר, לממשלה מותר הממשלה, ראש אדוני
ולזו לעצמה לומר או כאיויתור, ויתור לתאר לה אסור
ל כך רק הם כך, רק נשמעים הוויתורים שבעצם לתה
חייב הלקסיקון עניינים. של לגופם אינם אבל עין מראית
את נערער עצמנו, את רק נשלה  ולא אחראי, להיות

ספק. יהיה לאדם ואדם שלנו, במדינה האמון
שהשלטון הרושם עם מצרים יצאה בקמפדייוויד
פלשתינאית ערבית לריבונות פרוזדור אלא אינו העצמי
עם יצאה ישראל ממשלת .1967 בגבולות השטחים כל על
זו סתירה ישראלית. לריבונות מבוא זה שאולי הרושם
ה יתחיל כאשר להתברר תתחיל הסותרים הרשמים בין
הפלש של עצמי לשלטון הרשות של הסמכויות על דיון
אחדים. שבועות בעוד יקרה זה בעזה. בגדה, תינאים

מפני לא טריטוריאלית, בפשרה ודוגל דגל המערך
זכו על מוותר שהוא מפני לא גם פשרות, אוהב שהוא
סבור שהוא מפני אלא ארץישראל, על ההיסטורית תנו
על ויתור היא טריטוריאלית לפשרה שהאלטרנאטיבה
הטריטוריה כולה, על הכול. הערבים, נכון שאינם מס
מקווים שהם מפני מדוע? טריטוריאלית. לפשרה כימים

הכול. את לקבל

שרהבריאות א. שוסטק:
האוטונומיה. את מקבלים לא גם הם

(המערך): פרס שמעון
שהערבים הבטחה יותר בה יש האוטונומיה, אבל
וגם אתה שגם לי תאמין מאשר.. הכול את יקבלו
אני ראויים למידה מסויימת של צניעות. אנחנו הכרזנו
הישובים את נפנה שלא אתה, ודאי הזאת, הבמה מעל



שנעמוד הביןלאומי, לגבול נחזור שלא בפיתחתרפיח,
שלא קריאותביניים תקרא אל בניהגנה. גבולות על

לצורך.

אורי אבנרי (מחנה שלי):
שאתם שנים שמונה לפני לכם אמרתי ? מותר לי

תחזרו לגבול הביןלאומי.
קריאותביניים) קורא ידין י. הממשלה ראש (סגן

(המערך): פרס שמעון
והסברתי זה בעד הצבעתי הממשלה, ראש סגן אדוני
או להצביע צריכים היינו סתירה: בפני הועמדנו מדוע.
ואנחנו  פיתחתרפיח ישובי השארת ובעד השלום נגד
שלא מה להיפר. או  השלום נגד להצביע רצינו לא
שאתה לסתירה להתייחס צריכים היינו מצביעים היינו

לכנסת. הצעת
קריאתביניים) קורא ידין י. הממשלה ראש (סגן

שלי): (מחנה אכנרי אורי
ל פרס חברהכנסת אחר, שלום הבאתם אתם האם
ששתהימים מלחמת אחרי בשלטון שנים עשר במשך

? אחר שלום הבאתם

(המערך): פרס שמעון
שאיאפשר מדינה בנינו אנחנו אבנרי, חברהכנסת
רוצים שאתה אותה, שמכבדים מדינה אותה, להרוס

שלום. לעשות

שלי): (מחנה אכנרי אורי
הבאתם. לא שלום אבל

(המערך): פרפ שמעון
רק אלא להינשא יכולה אינה שנה בת שילדה כמו
כל חלשה, מדינה גם כך בערך, שנה, עשרים כעבור
לי תספר ואל אותה. להשמיד רוצים חלשה, שהיא זמן
מאוד. רציני קרה, משהו נבנה, משהו להטוטים. שאלה

שלי): (מחנה אכנרי אורי
מהשלטון. ירדתם כשאתם בדיוק קרה זה זאת ובכל

ראשהממשלה מ. בגין:
של העקרון את אימצה מפלגתו פרס, חברהכנסת
האוטונומיה וגם עיבדתם תכנית לאוטונומיה. מדוע אתה

? זה נגד טוען
(המערך): פרס שמעה

ראש אדוני לזה, ערים אנחנו אלא אימצנו לא אנחנו
ו האוטונומיה, תכנית את קיבלה שהכנסת הממשלה,
הכנסת, החלטות את מקבלים אנחנו אחראית כמפלגה
לנו הנראים דברים האוטונומיה במסגרת מציעים ואנחנו
הטריטוריאלית שהפשרה הנחה מתוך לעתיד, כחיוניים
כל על בוויתור כרוך שאיננו יחיד פתרוןקבע היא
גם ושימצא בניהגנה, גבולות שמבטיח ושומרון, יהודה

בעתיד את השותף הערבי הדרוש לכך.
שרהבריאות א. שוסטק:

שאתם מה זה מייד. פלשתינאית מדינה מבטיח זה
מבטיחים.

(המערך): פרס שמעון
תהיה שהיא להבטיח זה מציע שאתה שמה מבין ואני

בבתאחת. לא נכון, בהדרגה,

אורי אבנרי מחנה שלי):
לזה. מביאים שניכם מאוד, נכון

(המערך): פרס שמעון
בניהגנה. גבולות מייד גם מבטיחים אנחנו

שלי): (מחנה אכנרי אורי
שונות. בדרכים לזה מביאים שניכם בפין,

קריאתביניים) קורא שוסטק א. (שרהבריאות

(המערך): פרס שמעון
תקרא, שלך. במצע שכתבת מה תקרא שוסטק, מר
יגדיל אבל בריאות לך יוסיף לא אולי זה אלוהים. בשם
הנהר. לבין הים בין ריבונות החלת על שלך, הזכרון את
לקריאתביניים, זכות לך אין באמת שכתבת. מה קרא
זמן חלף לא פשוט אלא פארלאמנטרית; מבחינה לא
ש מה כל ואת שאמרת מה כל את שישכחו כדי מספיק
התחייבת בו, ואלה ההיפך ממה שאתה עושה. אז למה

לך?
שלי): (מחנה אכנרי אורי

השני. על האחד אומרים שאתם במה צודקים שניכם
היום. זה את מאשרים אתם

שמעון פרס (המערך):
בשטח. היחיד הצודק אתה כרגיל אבנרי, חברהכנסת
ש הזה, החשוב בתפקידך ימים אריכות לך מאחל אני

יחיד. צודק תהיה

שלי): (מחנה אכנרי אורי
? היום מגשימים אתם מי של תכנית

(המערך): פרס שמעון
פשרה בין היא האמיתית שהברירה מאמינים אנחנו
הבחירה וכאן המלחמה. בדרך הכרעה לבין שלום לשם

ברורה. שלנו
שהכנסת נפרדת בהצעה מציע המערך הכנסת, חברי
שלה במשאומתן מינימום תנאי על לממשלה היום תורה
אנחנו באוטונומיה. ושומרון, יהודה הגדה, עתיד לניהול
שהממ מפני תחליט, שהממשלה במה מסתפקים איננו
שלה החליטה ונסוגה תוך 12 ימים מהחלטתה שלה. אפ
שאתמול להגיד גם אפשר היום, לא זה שהיום להגיד שר
הממ ראש אדוני היום. לא זה היום וגם אתמול לא זה
רוצה ואינני היום, מהכרזותיו חלק שמעתי כאשר שלה,

לחזור עליהן, בדבר מלחמה מקדימה   
ראשהממשלה מ. בגין:

לא אמרתי מקדימה. אמרתי התקפתנגד, אם נותקף.
(המערך): פרפ שמעון

התקפת"נגד, אם נותקף. שמעתי אתמול את הכרזו
ושומרון, יהודה בעניין בשמך, לוי, דוד השר של תיו
ש מותר מאקסימאליות, כך כל בהכרזות הולכים אם אז
אף לומר: רוצה ואני לממשלה. הנחיות תיתן הכנסת
הנחיה אחת של המערך איננה סותרת את הסכם קמפ
אבל אולטימאטום. מציגה איננה אחת הנחיה אף דייוויד,
ל אין שעליהם חיוניים דברים שיש מראש אומרת היא

הזה. המינימום על עומדת ושהכנסת וותר
את לנהל לממשלה תורה שהכנסת מציעים אנחנו
המשאומתן באופן שהסדר האוטונומיה יהיה הסדר



על מבוסס פתרוןקבע ימנע לא שהיא בלבד, מעבר
ה שתועדף בניהגנה; בגבולות טריטוריאלית פשרה
הקמת של הסכנה עלפני הירדניתפלשתינאית אופציה
הארץ שהגנת עראפאתיתאש"פיתפלשתינאית; מדינה
בפני תוקפנות מבחוץ וטרור מבפנים תישאר בידינו;
ו צה"ל למחנות אכסניה רק לא יהיו הבטחון שאזורי
ב יכללו ושהם ישראלית בשליטה יהיו גם אלא בסיסיו
בגושעציון, בבקעתהירדן, ההתיישבות אזורי את תוכם
דו מקורות בפיתוח פעולה שיתוף שיובטח עזה; בדרום
תוסיף המאוחדת ישראל בירת שירושלים וכמובן, מים,
ישראל. מדינת של והמינהל השיפוט מהמשפט, ליהנות

אחרות.) במלים  כתוב זה כל (קריאה:
מדינת ישראל. למדינת גדולה שעה זו הכנסת, חברי
שנות של ישראל מדינת איננה ה70 שנות של ישראל
כוחה דווקה ומנוסה. חזקה מדינה אנו היום ה40.
הכרוכים הסיכונים את ליטול לה מאפשר ישראל של

מקיף. ולשלום לשלוםאמת מתכוונים ואנו בשלום,
גם בדבריו, ציין הממשלה שראש כפי רואים, אנו
קריאות את הצפוניתמזרחית, החזית את הסכנות, את
אש"פ כאחד, וערבים יהודים נגד וראשו אש"פ של הרצח
מתנגדיו, את להרוג ב"קאטיושות", ויכוחים לנהל הרוצה י

שרוחב זה אש"פ לאירגון סיכוי אין השלום. את לרצוח
כ ראייתו שאורך שלו, התתמקלע של כקוטר בשורתו
כרוכה אינה אש"פ את שלילתנו "קאלאשניקוב". מטחווי
הפלשתינאים. הערבים שכנינו של זכויותיהם בשלילת
למו לזהותם, להם, וכבוד, טוב טוב, להם דורשים אנו

ולעתידם. לילדיהם רשתם,

מנהיגיו. ואת המצרי העם בני את היום מברכים אנו
הח הם גם וכמונו המלחמה טעם את טעמו כמונו, הם,
את האנושית, לציביליזאציה הנאורה, לתקווה לתת ליטו
ביקורו את בהוקרה נזכיר אנו לה. ראויה שהיא העדיפות

בירושלים. סאדאת הנשיא של החשוב
ממשלת את היום מברכים אנו היושבראש, אדוני
שבט את מהם חסכנו לא ישראל. ממשלת ראש ואת ישראל
שגיאה, לשגיאה נקרא בעתיד וגם הצודקת, הביקורת
ה עצם על היום אותם מברכים אנו אך מחדל. ולמחדל
שי הרבה לאחר שנעשתה פשוטה, לא החלטה החלטה,

הנכון. בכיוון ונתקבלה קולדעת
ש ויריביני, ידידינו בקרב כולו, בעולם נפעל אנו
ש זה אלא השלום לכיוון אחר אמיתי צער שאין יכירו
המאו הערבית והרפובליקה ישראל מדינת החליטו עליו

ארצותהברית. של בסיועה מצרים, של חדת
ת עושים. שלום  פורצת מלחמה הכנסת, חברי
המלחמות, בפרץ לעמוד כדי רבות עשתה העבודה נועת
ה את לבנות רבות עשתה גם היא כולו. העם עם יחד
וגם השלום. את להזמין דייה חזקה שתהא כדי ארץ
 השלום לעשיית אחראית יד ניתן באופוזיציה, עתה,
בין הדדי וכבוד צדק עצמאות, בטחון, עמו שיש שלום

כל תושבי המזרחהתיכון.
מזכיר הכנסת נ. לורך:  

הנשיא! כבוד
נשיא של צאתו את בקימה מכבדים הכנסת (חברי

המדינה)

ב. מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת
היו"ר מ. ל. מרץ,:

שולחן על שהונחו המסמכים על הודעה נשמע כעת
הכנסת.

מזכיר הכנסת נ. לורך : 
הונח כי להודיע מתכבד הנני היושבראש, ברשות
ה הרפובליקה בין שלום חוזה הכנסת שולחן על היום

נספחיו. על ישראל, מדינת ובין מצרים של ערבית

ג. הודעת הממשלה על חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים
(המשך) דיון

מרון: ל. מ. היו"ר
בדיון. ממשיכים אנו הכנסת, חברי

שלי); (מחנה פעיל מאיר
לסדר. קטנה הצעה לי יש היושבראש, אדוני

מרון: ל. מ. היו"ר
בבקשה.

שלי): (מחנה פעיל מאיר
הכנסת, חברי ממאה יותר זה לדיון שרשומים מאחר
אני האולם, מן הוצא טובי תופיק שחברהכנסת ומאחר
תי לדבר תורו יגיע שכאשר היושבראש מכבוד מבקש

זאת. לעשות האפשרות לו נתן

היו"ר מ. ל. מרון:
חברהכנסת האולם, מן שהוצא הכנסת שחבר מאחר
אפשרות לנו אין זו שעה עד נרשם לא טובי, תופיק

לפנייתך להיענות אוכל לא ולכן הזה, בנושא להחליט
זו.

לחבר  ואחריו נסים, משה לשר הדיבור רשות
ארנס. הכנסת

השר מ. נסים:
לא ישראל כנסת נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
לבה זמנה, השקיעה הכנסת הזה. כהיום רבים ימים ידעה
זהו השלום. תור הגיע עתה לשלום. בחתירה ונפשה
לשכנ גם גדול יום לעמנו, גדול יום לישראל, גדול יום
התקווה עם יחד לבנו,  נכחד לא אולם מצרים. תנו,
ש נתפלל הבה בלב. חששות יש חרדות. מלא והאמונה,

החששות. את יכריעו והאמונה התקוות
חוזה של האלמנטים היסודות, להיות צריכים מה
לאחר בשכנותינו, הגדולה מצרים, לבין ישראל בין שלום
ישראל, מדינת קמה מאז ומשטמה, איבה שנות שלושים
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