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ע*2זון: א. המשטרה שר

הערבים. לצד תמיד עמדה ניגריה

אשכול; ל. הממשלה ראש

מדוייקת ותשובה שם, שיש מה הדברים את נבדוק
הבאה. בישיבה אולי ניתן יותר ומפורטת

ורהפטיג: ז. הדתות שר

מסמך איזה והכניסה מחתה שלנו שהמשלחת ידיעה היתה
לב תשומת ללא עברה הזאת שהידיעה לי נדמה בסודאן. הערבים ידי על ההשמדה מסע נגד
להסברה, כמנוף לנו לשמש צריכה היא נכונה, היא הזאת הידיעה שאם חושב אני מספיקה.

עליהן. וחברותיה מצרים של והלחץ אפריקה מדינות ן בעני בשמנו, לא

אשכול: ל. הממשלה ראש

הזה. הדבר גם יבדק

גלילי: י. השר

שר ידי על שנתמכה שלי, ההצעה את לראות אפשר האם
כמקובלת? התיירות,

אשכול: ל. הממשלה ראש

על שלנו החוץ לשר לכתוב להצעה להתנגד שאין דומני
את להסביר לעשות, אפשר בהחלט זה חוסיין. המלך נגד הסברתי מסע עריכת
של שלו הנסיון התחיל חרטום ועידת מאז כי חושד באמת אני חוסיין. של דופרצופיותו
אמרתי כבר בראון. וגם בזה הנאחזת ושם פה ופקידות חסודות נשים עם שלו ההתידדות
וילסון, עם וגם בראון עם גם באנגליה החוץ לשר שהיו מהשיחות קצת מודאג שאני פעם
לשנות. אין אבל בהן. שהיתה מ"המתיקות" קצת מודאג אני אבל רעות, היו לא שלכאורה

שפירא: י.ש. המשפטים שר

מ"הסכרין".

המדינה במפת גבולות סימון ב/21.

אלון: י. העבודה שר

זה, ן בעני החליטה כבר בטחון לעניני השרים ועדת
שהוא להיות שיכול הבריאות שר אמר הממשלה. לידיעת ההחלטה את שנביא בקשה היא אבל

מדובר. במה אחדות במלים להסביר מוכן אני הממשלה. בפני יערער גם

אשכול: ל. הממשלה ראש

נגד לטעון מישהו התעורר כבר מדינה שהיא מאיזו
זה דבר העצרת. דיוני גמר אחךי ייעשה  ייעשה הדבר שאם אמרנו, אז גם ואנחנו זה,

קיים.
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ברזילי; י. הבריאות שר

או מהשתיים. אחת שנעשה השרים, בועדת הצעתי
הגבולות אלמנטים: שלשה יהיו שבה מפה, שנוציא או קודמות מפות של העתקים שנוציא
האש הפסקת י קו בה שיש אומרת, זאת האש, הפסקת י וקו המוחזקים השטחים הבינלאומיים,

הנשק. שביתת קווי היינו, להם שקדם המצב וגם

כרמל; מ. התחבורה שר

הנשק, שביתת י קו של מפה עכשיו להוציא מציע אתה
העולם? מן ועברו מתו הנשק שביתת שהסכמי אומרים שאנחנו בשעה

ברזילי; י. הבריאות שר

המוחזקים, השטחים של קוים פנים כל על לסמן צריך
המוחזקים. השטחים הם ואלה אלה כי שידעו

בורג: י. הסעד שר

כל ראשית מקורות. שני מתוך לי ידועה הזאת הסוגיה
על החוץ שר של ערעור יש שני. גלגול זהו לפנינו היום שיש מה היום. בסדר זה היה

העבודה. שר הצעת

אלון: י. העבודה שר

החוץ. שך עם מוסכמת הצעתי

בורג; י. הסעד שר

נתגלגל זה עכשיו הראשון. הגלגול על מדבר אני
רב. ובפירוט רב בפירסום לעתונות

אולי הייתי אבל הזאת, ההצעה לעצם נוטה אני
מסומנים בהן לכן קודם שהודפסו המפות "כל כי נאמר, שבו האחרון מהסעיף מסתייג
על לכתוב צורך אין היסטוריות". כמפות יסומנו המנדט גבולות או הנשק שביתת קווי
'ימפה תכתוב למה אותן. ידפיס אותן, מדפיס מישהו אם היסטורית". ''מפה כזו מפה
שום אין כאלה. מפות גם ידפיסו כלום. ולא אומר אינו האחרון הקטע היסטורית"?
יסוד אין אם כלום. ולא נאמר לא זה על הנשק. שביתת קווי עם מפה להדפיס איסור
יש אם לחכות. יכולים חשט, איזה יש אם זאת. לעשות יכולים הממשלה, ראש שאמר למה
כך על יחליט הבטחון, במועצת כרגע להזיק יוכל שזה להיות יכול כי חשט, פינת באיזו

הזאת. ההצעה בעד אני כזה, nun אין אם זאת. לעשות צריך אם הממשלה ראש

ברזילי; י. הבריאות שר

הבינלאומי, הגבול יהיה הצעתי: את לגבש רוצה אני
צבע מיוחד, פנימי סימון יקבלו המוחזקים השטחים אבל האש, הפסקת של ים הקו יהיו

מיוחד.

ן: שע7 א. המשטרה שר

ירושלים? כולל

ברזילי: י. הבריאות שר

ירושלים. לא
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בורג; י. הסעד שר

ירושלים? נפסקת איפה

ברזילי; י. הבריאות שר

החלטנו. ירושלים על ירושלים. היא ירושלים

שרף; ז, והתעשיה המסחר שר

ולא יעשה לא העצרת דיוני גמר שעד והחלטנו הואיל
שנראה מה לפי לעשות, מה העצרת דיוני גמר אחר שנחליט מציע אני המפות, ן בעני כלום

העצרת. תצא איך

אלון; י. העבודה שר

הממשלה שולחן על ההצעה את לראשונה שהנחתי מאז
בטחון. י נ לעני השרים בועדת דיון אמנם נערך החוץ, שר של הערעור מכתב בצירוף
הפעם זו אין אבל המחלוקת. על פירסום מצאתי ים נ עתו שבשני על מאוד הצטערתי

בהן. שדנו לפני הממשלה שולחן על שעלו הצעות על ים נ בעתו קורא שאני הראשונה

ועדת בישיבת שהשתתף החוץ, שר גדול. שינוי חל מאז
הבריאות, שר של לערעורו פרט לה. הסכים ההצעה, פרטי את ושמע בטחון לעניני השרים

אחד. פה ההצעה נתקבלה

גמר לפני לאור לצאת המפה תוכל לא הכי בלאו שנית,
להזדרז. צורך יש העצרת, דיוני גמר עם לאור שתצא כדי העצרת. דיוני

ועדת של הכלל יחול הזאת ההחלטה שעל מציע אני
שאין לצנזורה להודיע ואפשר פנימית, החלטה זאת תהיה בטחון. לעניני השרים

לענין. פרסום שום נותנים
מלחמת הכרזת שעם החליטה הממשלה כזה; הוא ההגיון
אין אם מזה. שמשתמע מה כל וקיים להתקיים הנשק שביתת הסכמי חדלו הימים ששת
יושבים אנחנו הנשק. שביתת הסכמי של קוים אין או גבולות אין הנשק, שביתת הסכמי
שר מפי גם שמענו שעבר בשבוע האש. הפסקת קווי של סטאטוס להם שיש חדשים, בקווים
אני האש. הפסקת י קו של מעמדם על בינלאומי משפטן מפי אסמכתא איזו על המשפטים
השרים בועדת סיכמנו ואז מתיחסים. שמשפטנים הרצינות באותה לזה להתייחס מציע
תהיה המפה של הכותרת באלה, וכיוצא סיפוחים על טענות למנוע שכדי בטחון, לעניני

האש". הפסקת קווי "מפת המשנה וכותרת "ישראל"

הסכימו לא שעוד כביכול, פתרונות על לרמוז לא כדי
למחלקת מתירים האש. הפסקת לקווי פרט דבר שום מסמנים אנחנו אין בממשלה, עליהם
הצבא למשל, לדבר. מוסמכים של הזמנה לפי אחרות מפות גם להוציא הממשלתית המדידות
משרד או הצבאי. המימשל גבולות עם מפה לו יעשו הצבאי, המימשל גבולות של מפה יבקש
חלוקה עם מפה לו יעשו אדמיניסטרטיבית, חלוקה עם מפות יבקש הפנים
הנשק, שביתת קווי לפי או מדיניים, גבולות לפי יהיה לא זה אבל אדמיניסטרטיבית.

שעה. לפי קיימת אינה הנשק שטביתת מאחר

מפות נוציא שאנחנו תכסיסית, הצעה איזו היתה
אפשר שאי הסברתי הישן. התאריך את נכתוב אבל ישנות, מפות נוציא אמנם ישנות.
בכנסת? שאילתה אקבל אם יהיה מה לרמות. יכולה אינה הממשלה כל, קודם זאת. לעשות
להוציא ואם לו? לשקר אוכל האם כך. על כנסת חבר של אזנו את יגלה השרטטים אחד
למפות אין שלי ההצעה לפי אבל חמורה. מדינית משמעות לזה יש כאלה, מפות היום
שיהיה עד האו"מ, ידי על שהוכר הנוכחי הסטאטוס מתוך באות הן אלא מדינית, משמעות
של היסטוריות מפות הקודמות במפות לראות אמרתי לא או"מ. ידי על שיוכר אחר סטאטוס
שבהן מפות, של עדיין הקיים המלאי אותו אלא המלך, דויד ימי של או השבטים ימי
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אני יודע. איני אותן לסמן איך  העבר של המציאות אל היום, של המציאות לא מסומנת
האוניברסיטה ואם ל"י. 10,000 נפסיד כזאת. מפה נוציא לא המוקד. על אותן אעלה
היסטוריות, כמפות אותן לה ניתן היסטורי, מאטלס כחלק כאלה מפות אצלנו תזמין
עלי היום. של מפות כמו כאלה מפות להוציא יכול איני עתיקה. ולא חדשה היסטוריה

ביוני. ה4 עד המצב, לפי מפה נאמר משהו, עליהן לסמן

ספיר: י. השר

היסטוריה. ללימודי מפה

אלון; י. העבודה שר

בלאו תקח ההדפסה איפול. הזאת ההחלטה על נטיל
קודם תצא אם העצרת. דיוני גמר לפני הכי בלאו תצא לא היא חדשיים. או חודש הכי

אותה. אעכב לכן,
שרף; ז. והתעשיה המסחר שר

שלא היינו להצבעה, רשומה שהצעתי מקווה אני
העצרת. דיוני גמר לפני בזה לעסוק יתחילו

שפירא; י.ש. המשפטים שר

רוצה אני והתעשיה, המסחר שר של הצעתו בעקבות
של הדרך לגבי הסתבכנו החלטה. איזו לקבל שנצטרך העבודה, שר של לידיעתו גם להעיר,
השטח את הוציא הצבאי המימשל שני, מצד הישראלי. המשפט את עליה הטלנו לא לטרון.

הצבאי. המיכ^זל של מהמפות הזה

אלון: י. העבודה שר

שהיה. כמו ndiven'S סא13 זה

שפירא: י.ש. המשפטים שר

יכול לא ויטול. יבוא שם, ליטול שרוצה מי כל
את שם הורג נהג אם למשל, אלא, אסתטי, חסרון שזהו מפני ולא כזה. מצב להיות

אותו. שידון מי ואין הפקר זה הרי בשגיאה, כמובן מישהו,
ן בעני ישראל" "קול של מהאולפן שאילתא הערב לי יש .

הזאת, השאילתה את למחוק זמר חנה הגברת את לבקש ביותר; הטוב העצה את מצאתי זה.
קודם צריכים אנחנו שרף, השר של הצעתו תתקבל ואם להגיד. מה יודע שאיני מפני
הצבאי המימשל של כשטח השטח את נכריז שאנחנו או לטרון; של בענין נעשה מה להחליט
ן עני להיות יכול אינו זה אבל הענין. את וגמרנו ישראל למדינת אותו שנצרף או

לכאן. ולא לכאן לא שייך שאינו
אשכול; ל. הממשלה ראש

הזאת? לשאלה הגעת איך

שפירא; .ש. י המשפטים שר

הזה השטח המפה? על כתוב יהיה מה למפה? בקשר
לכאן. ולא לכאן לא שייך אינו
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אשכול; ל, הממשלה ראש

לך? מנין
שפירא; .ש. י המשפטים שר

חל שעליהם שטחים, של מפות הוציא הצבאי המימשל
ירושלים. מזרח את שהוציא כמו לטרון את מזה הוציא הצבאי. המימשל

אלון: י. העבודה שר

לא איתי. לא הצבאי, המימשל עם לברר צריך זה את
הזאת. במפה לטרון גבול יהיה

שפירא; .ש. י המשפטים שר

התראה. נתתי אופן, בכל מסכים.

ורהפטיג; ז. הדתות שר

הצבאי. למימשל שייכת שעזה פסק המחוזי המשפט בית
הצבאי. למימשל שייכת שלטרון יפסוק המשפט, לבית יגיע ן העני אם

שפירא; .ש. י המשפטים שר

לטרון. ובין עזה בין יסודי הבדל יש

אשכול; ל. הממשלה ראש

זה. בענין פה נפסוק לא בזמנה. לצרה די

בנטוב; מ. השיכון שר

ידי שעל פירושים למנוע היא שהבעיה מבין אני
שלא בשעה סיפוחים, של עובדות חדשים, גבולות של עובדות יוצרים אנחנו מפה הוצאת
שתכתוב בזה הזאת הנקודה את לפגוש רוצה שאתה מבין אני סיפוחים. על עדיין החלטנו
ואם מסומנים, זה על להיות יכולים לא מדוע אומר; אני אבל בסדר. זה אש". "הפסקת

ביוני? ה5 שלפני ים הקו מקוטע, בקו

כרמל: מ. התחבורה שר

קובע? זה האם

בנטוב; מ. השיכון שר

ביוני. ה5 לפני היה כך עובדה. זוהי אבל

ישעיהו; י. הדואר שר

זה בענין שהחלטה שרף, השר של בהצעתו תומך אני
יהיו לא הצעה. וגם הערה גם להוסיף רוצה אני אבל בעצרת. הדיונים בגמר נקבל
ההצעה הגשמת בעד ואני זאת, לכשנעשה אבל עכשיו. לעשות בוער שזה משכנעים נימוקים
"מדינת או "ישראל", אלא "ישראל", המפה על כתוב יהיה שלא מציע אני בשעתה,
מבחינה ישראל" "ארץ נקרא כולו השטח אדם. ושם עם שם זהו "ישראל" כי ישראל",
כן ואחרי "ישראל" תיקרא צורות: שתי יש המדינה והכרזת המדינה ומבחינת היסטורית,

ישראל". "מדינת תיקרא המדינה
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בנטוב; מ. השיכון שר

"ישראל". כתוב לפנינו המפה על פה

ישעיהו; י, הדואר שר

כזאת מפה על מדברים כאשר עכשיו נכון. לא זה
ישראלי'. "ארץ לכתוב יהיה ונכון מוצדק האש, הפסקת בגבולות

שפירא: .ש. י המשפטים שר

ארץ היא הירדן עבר גם ישראל, ארץ כל זה אין
ישראל.

ישעיהו: י. הדואר שר

ישראל. ארץ זוהי שבמפה מה אבל

שפירא: י.ש. המשפטים שר

ישראל. מארץ חלק

ישעיהו: י. הדואר שר

ישראל". "מדינת לכתוב מותר

שרף. ז. והתעשיה המסחר שר

מטעם מפה הוצאת הצעתי. את לנמק רוצה זאת בכל אני
"כרטא" חברת זוהי אין וחמור. חשוב פוליטי, מעשה זהו הממשלתית המדידות מחלקת
החלטה שום קבלנו לא ותמונות. מפות עם אלבום מדפיס שמישהו או מפה המוציאה
היא עובדה ישראל. של המפה את המשנה ירושלים, של איחודה על מאשר חוץ פורמלית
ה5 שלפני ישראל מדינת כלולה האש הפסקת קווי בתוך האש. הפסקת י קו את שמדפיסים
אני העבודה, לשר הכבוד כל ועם לשנות. שיש החלטה בלי לשנות אין זה ן ובעני ביוני
את המוקד על להעלות הכבוד, כל עם , מוסמך ואיננו רשאי איננו העבודה שר שגם חושב

אותה. לקבל אזרח, כל רשאי הקיימת, המפה זוהי אם הקיימות. המפות

אלון: י. העבודה שר

ביוני? ה5 שלפני זו

שרף: ז. והתעשיה המסחר שר

חייב ואיני בטחון לעניני השרים בועדת יושב אינני
בה. יושב הייתי אילו אפילו שלה, ההחלטה את לקבל

אשכול: ל. הממשלה ראש

ועדת של ההחלטות את לקבל חייב היית שם, ישבת לוא
אין אבל החלטותיה. את לקבל חייב אתה יושב, אינך אם וגם בטחון. לעניני השרים

ן. העני לגוף חשוב זה

שרף: ז. והתעשיה המסחר שר

אלא המפה, על לא לשבת, נצטרך זו עצרת גמר בסוף
הפוליטית ההכרעה את נקדים שלא מציע אני שלנו. הקיום המשך על שלנו, הקיום על

בכלל. פוליטית ההכרעה ן לעני מפה ן בעני
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כרמל; מ. התחבורה שר

גמר לפני המפה את מוציאים אין הכל, דעת על
קביעה משום בזה אין עכשיו, אותה מוציאים היינו אילו גם אבל בעצרת. הדיונים
המצב. של צילום שזהו האש, הפסקת קווי של מפה לצבור נותנים אנחנו אם פוליטית,
קביעה משום בזה אין הקיים המצב צילום נמצאים. אנחנו איפה לדעת רוצה אדם
בתחום משהו הקובעת הצעה היא ובנטוב ברזילי שמציעים ההצעה זאת, לעומת פוליטית.

יותר. קיימת אינה היא כי הקיים, המצב את מצלמת אינה שהיא מפני הפוליטי,
שרף: ז. והתעשיה המסחר שר

החליט? מי

כרמל: מ. התחבורה שר

החלטנו. אנחנו

בנטוב; מ. השיכון שר

לדעת רוצה אני רשיון? בלי לסיני ללכת מותר האם
לי יתנו שלא להיות יכול לא. מקום ולאיזה רשיון לקבל צריך אני מקום לאיזה

רשיון. צריך מקום לאיזה לדעת רוצה אני אבל להכנס,

כרמל; מ. התחבורה שר

דברי. את עדיין סיימתי לא אני

אשכול; ל. הממשלה ראש

איך לראות רוצה אני אבל סיימת, שלא יודע אני
תגיעו. אש" "הפסקת לאיזו אתערב, לא אני אם ים נ העני ילכו

כרמל: מ. התחבורה שר

זה שהתהווה, מה החלטנו. אנחנו הקיים, המצב לגבי
במדינתישראל, האש הפסקת קווי הם מה בה שיראה מפה לקבל אדם כל רשאי בהחלטתנו.
ביוני. ה5 שלפני ישראל מדינת של הקודמים הגבולות היו מה לדעת אדם שרשאי כמו
לתת צריך אבל כזאת. מפה לקבל יוכל קודם, היה מה לדעת שיתענין מישהו שיהיה במדה

הקיים. המצב של תמונה

אלון: י. העבודה שר

צורך ויש מפות של מלאי נשאר ולא שכמעט היא, האמת
וחשוב. גדול במספר והם לצרכנים, מפות לספק מוכרחים אנחנו מפות. בהדפסת דחוף
שום קובעים אנחנו אין האש" הפסקת קווי "מפת כותרתהמשנה שבקביעת חשבתי אני לכן

הבינלאומי. בארגון שהוכר ממה יותר פוליטית עובדה

בורג; י. הסעד שר

?4 פיסקה מחיקת את מקבל אתה

אלון: י. העבודה שר

אותה. לשנות מוכן אני
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המדינה גבולות יהיו איפה החליטה לא הממשלה
אינם הנשק שביתת והסכמי עובדה הם האש הפסקת שהסכמי החליטה, אחד דבר אבל בעתיד.
בתולדות העוסקת במפה הנשק. שביתת קווי אין הנשק, שביתת הסכמי אין אם קיימים.
יהיו קיימים. אינם אלה קווים היום, של בישראל העוסקת במפה אותם. נסמן ישראל,
תקופה מכל מפות לנו יש לשנה. שנה בין הנשק שביתת קווי היו מה למכירה, מפות

זו; לתקופה עד מתושלח מימי שמן אטלס לנו יש שתרצו.

כל היום מפה לפרסם לא המדיני הנימוק את מבין אני
את לדחות אפשר אי אבל מיותרות. צרות ליצור לא כדי באו"מ, הדיונים נמשכים עוד
לגמר עד המפות בהדפסת לחכות נצטרך ואם דרושות, המפות טכנית. מבחינה ן העני

שנתיים. להמשך הדבר עלול הגבולות, בענין בעצרת הדיונים
המימשל שליטת קו יסומן שבהן מפות, גם תהיינה
לטרון. מובלעת עם לעשות מה הבטחון ושר המשפטים שר עם להתייעץ נצטרך ואז הצבאי
לשטח סטאטוס שאין בעיה העלה המשפטים שר כי בממשלה. לדיון לחזור צריך שזה יתכן

זה.

אם מפה. להוציא לנו שתאפשרו איפוא, מבקש, אני
הדפסת את לדחות מדוע רואה איני ההצעה, את קיבל זאת, הזירה על המופקד החוץ, שר

המפה.

קול; מ. התיירות ושר הפיתוח שר

תתחיל ההדפסה גם כאן, שיוחלט מה שלפי מציע אני
סוד. יהלה לא זה בהדפסה, יתחילו אם העצרת. דיוני גמר עם

אלון: י. העבודה שר

הממשלה. לא זאת שם

אשכול; ל. הממשלה ראש

שרף. השר של הצעה שזוהי הרושם לי יש

קול: מ. התיירות ושר הפיתוח שר

הדיונים גמר עם רק ולהחליט לדון גם הציע שרף השר
בעצרת. הדיונים גמר עם ההחלטה את לבצע אבל עכשיו, להחליט מציע אני בעצרת.

אלון; י. העבודה שר

לצה"ל. ביותר סודיות מפות מספקת המחלקה

אשכול: ל. הממשלה ראש

ויכוחים. שמוציאיםשבעתם הוחלט החוץ שר עם יחד
דיוני גמר לאחר בעולם תופיע שהמפה רוצים רק אנחנו האש. הפסקת קווי לפי מפה

העצרת.

היה לא לכן, קודם שהודפסו המפות בדבר השני הסעיף
או היסטוריות שהן עליהן יכתב האם אלה, במפות יעשה ומה כיצד דנו ולא עליו דיון

הזה. הסעיף את עכשיו לעזוב מציע אני לא.
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ברזילי! י. הבריאות שר

שרף. השר הצעת את לקבל מציע אני

אשכול: ל. הממשלה ראש

יש שרף. השר להצעת מצטרף הבריאות שר המערער אם
שרף? השר להצעת מצטרף ישעיהו ישראל גם אולי הצעות שלוש איפוא לפנינו

ישעיהו; י. הדואר שר

של בתנאי רק שרף, השר להצעת להצטרף יכול אני
השם. שינוי

אשכול: ל. הממשלה ראש

לחוד. לדון צריך זה על

עד נוסף לדיון ן העני את לדחות אומר, שרף השר
בטחון, י נ לעני השרים ועדת דעת על הנה שהובאה וההצעה העצרת. דיוני גמר אחרי
מדוע העובדות. צילום המציאות, צילום מאשר יותר היא שאין מפני המפה, את שמדפיסים
מדוע רוצים, שאנחנו מה יהיה שלא חלילה נניח ואם בזה? להתבייש צריכים אנחנו

שם? שהיינו המקומות כל עם מפה תישאר לא לפחות

בורג: י. הסעד שר

היסטורית. מפה זו תהיה

אשכול: ל. הממשלה ראש

מה נא הביטו נאמר, ואנחנו מלחמה פעם עוד תהיה
מפה כיום זוהי דבר. שום מזה יצא שלא ראיתם והנה באמצע, מתווך איזה יהיה אמרתם,
מפני אבל הסופית. המפה שזוהי אומרת היא אין הקיים. המצב את מאשר יותר לא המצלמת
לעצמי מתאר אני ואז בעצרת. הדיונים גמר לאחר תופיע שהיא אמרנו בישא נא עי
משיש יותר לנו יתנו אולי שינויים, יחולו אולי שבמפה החושבים אנשים פה שיושבים
יכול וישר, והוגן הגון העולם היה לו להיות. יכול זה גם האש. הפסקת לפי לנו

העולם. של אחרת מפה מסדר שהיה להיות
גלילי: י. השר

שאין מוסמכת, תשובה לתת יהיה שאפשר אומרת, זאת
האש. הפסקת קווי אלה ישראל, מדינת גבולות אלה

אשכול: ל. הממשלה ראש

האש. הפסקת קווי שאלה המפה, על כתוב יהיה כך
למצב. להתכחש אין למהדרין. כשר שזה לי נדמה

ישעיהו: י. הדואר שר

הדפסת על ידיעות פרסום תמנע שהצנזורה מובטח האם
בעצרת? הדיונים גמר לפני המפה
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אשכול: ל. הממשלה ראש

לא שדברים באנשיו בטוח להיות יכול העבודה שר אם
יודע. איני יתפרסמו,

אלון: י. העבודה שר

לצבא. סודיות מפות בהכנת העוסקת מחלקה זוהי

אשכול; ל. הממשלה ראש

בטוח? להיות יכול אתה האם לא או כן שואל: אני

אלון: י. העבודה שר

כן. אומר: אני

ספיר. פ. האוצר שר

זאת. אומר הייתי לא האוצר על

אשכול: ל. הממשלה ראש

דומה זה אין ככה: חשוב טענה, תהיה לא למען
הם סוד. איזה פה שיש אפילו יודעים אינם המדפיסים אולי לצבא. סודיות מפות להדפסת

האש. הפסקת י ו קן עם חדשה מפה מדפיסים אנחנו לתומם: לספר יכולים
אלון: י. העבודה שר

אם הצנזורה, עם לבדוק קודם צריך צנזורה. אטיל
לזה. כח לו שיש לך יאמר ן בראו

ספיר: פ. האוצר שר

נתפרסם. והדבר צנזורה הטילו לצינור ביחס

שפירא: .ש. י המשפטים שר

הדבר זה. בענין צנזורה שום להטיל יכול אינו הוא
נתפרסם שטרם דבר על שמדובר הצנזורה, של התנאים אחד פעמים. עשרות נתפרסם כבר
הסודי? הדבר פה מה פעמים. עשרות כבר נתפרסמו האש הפסקת של מפות אחת. פעם אפילו
כיצד רואה אינני רשמית. מפה בתור כזאת מפה לפרסם החליטה שהממשלה הוא הסוד

זאת. למנוע תוכל הצנזורה

אלון: י. העבודה שר

הממשלה? החלטת על צנזורה להטיל אפשר האם

אשכול: ל. הממשלה ראש

קודם מכנסים עושים. תמיד אנחנו זאת שאת מפני לא,
שידיעות הסכימו הם הצנזורה. תחת דבר איזה עוד מטילים רעתם ועל העתונאים את

מתפרסמות. אינן בטחון בעניני
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שפירא; .ש. י המשפטים שר

פירסום היום, החוק לפי זה. נגד סגולה עוד יש
חמשעשרה מאסר של עונש שגוררת חמורה עבירה הוא בטחון י נ לעני השרים ועדת מישיבת

שנה.

אשכול: ל. הממשלה ראש

כי יתפרסם שלא לכך תדאגו ובראון אלון אתה,
האש. הפסקת קווי עם מפות להדפיס החליטו

שרף; ז. והתעשיה המסחר שר

המפות? להדפסת ביחס החליטו האם

גלילי; י. השר

שנתקבלה ידיעה פרסום למנוע שאפשר מאמין אינני
הערה להיות צריכה אחת: היא התרופה האש. הפסקת קווי של מפה להדפיס שעומדים החלטה
כל את מוציא זה האש. הפסקת קווי של אלא גבולותהמדינה, של במפה לא שאמור

שבדבר. הפיקנטיות
אשכול; ל. הממשלה ראש

האש. הפסקת קווי של מפה שזוהי כתוב יהיה המפה על

קול: מ. התיירות ושר הפיתוח שר

ויחד האש, הפסקת קווי של מפה פירסמה "כרתא" חברת
לא ואיש שונים, ממשלתיים ומשרדים המדידות מחלקת בידיעת נעשה שזה שם מסומן זה עם

כך. על התעורר

בנטוב; מ. השיכון שר

ומחליטים, דיון מתקיים ובה ממשלה ישיבת ישנה אם
אחר. ן עני זה

אשכול; ל. הממשלה ראש

ומחייכים. מחיינו רוצים אתם מה להבין רוצה אני
"פז" חברת ידי על שנתפרסמה למפה בקשר יהודי לא השאלה את עורר בבואנוסאיירס

האש". הפסקת "קווי כתוב ושם מפה פירסמה היא נפט. המוכרת

אלון: י. העבודה שר

הנשק. שביתת קווי גם יש שם

אשכול: ל. הממשלה ראש

רואים. אינם זאת את

לאחר תופיע שלנו שהמפה החוץ משרד רוצה כך משום
שהוא שרף, השר את לשאול הולך אני עכשיו להיות. שעלולות והפורענויות הצרות כל
הענין יכול שאולי להניח, לו ומותר להניח יכול הוא כי לכת, מרחיק זה בענין
את אפילו ההגיון, את מבין איננו מראש והוא כזאת, מפה שתופיע נרצה שלא כך להסתבך
זה ולפי חיים, אנחנו זה ולפי אש, הפסקת שיש היא, עובדה אבל שלנו. המדיני המוסר
מצרים עם האש הפסקת הסכם את עשינו אנחנו זה ולפי בול, עם מתדיינים אנחנו
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זאת. להניח יכול אני אין הפסקתהאש? קווי על מפה תהיה לא אלה כל אחרי וסוריה.
שפירא; י.ש. המשפטים שר

הזאת. המפה נחוצה לקוסיגין אפילו
אשכול; ל. הממשלה ראש

...1947 של המפה את עדיין מפרסם קוסיגין
קול; מ. התיירות ושר הפיתוח שר

גורמיקו! מפת

אשכול; ל. הממשלה ראש

תועלתית גישה איזו מתוך להבטיח רק חייבים אנחנו
לכן להסביר. קשה להם ויהיה באו"מ, שלנו לאנשים משהו מישהו יגיד שמא פרגמטיסטית,
היה אפשר אילו היה טוב באו"מ. העצרת דיוני גמר לפני תופיע לא המפה אמרנו;

כזאת. מפה הדפסת על ידיעה שום בעתונות תופיע שלא הצנזור עם להבטיח

שרף; ז. והתעשיה המסחר שר

מבחינה לא דצמבר, בסוף נעמוד איפה יודע אינני
שאנחנו מזה יותר עוד דק חבל על ללכת נצטרך לא ואם בטחונית, מבחינה ולא פוליטית
הבריטים, עם האמריקנים, עם נשב שבו ויכוח שבאיזה רוצה אינני היום. עליו הולכים
באותה הזאת, המפה גמורה בתמימות פתאום תופיע מי, עם יודע ואינני הצרפתים, עם
הממשלתיות, המדידות מחלקת על ממונה שאיננו התחבורה, שר כאן עליה שדיבר תמימות
מפרסמים היינו לא בשוםפנים ההם שבתנאים המפה, אותה על כבר שכחנו זמן ובאותו

אותה.

בהכנת תעסוק המדידות שמחלקת קושי שום רואה אינני
מציע אני ישראל. ממשלת ידי על רשמית מודפסת כזאת מפה שתהיה לא אבל ההדפסה,

העצרת. דיוני גמר עד זה ן עני עם לחכות

אשכול; ל. הממשלה ראש

קווי פועלים שעכשיו היסטורית, עובדה זוהי האם
הפסקת הסכמי פועלים שכיום עובדה זוהי נזוז, או ניכנע שמחר נניח האש? הפסקת

האש.

שרף; ז. והתעשיה המסחר שר

ידי על מאושרת עובדה זוהי הנשק, שביתת קווי
שנמצא מה הוא במיקוח, שנמצא מה האו"מ. של האחרון המוסד ידי ועל הבטחון מועצת

נסכם. לא זה שעל מציע ואני האש, הפסקת קווי בתוך

אשכול; ל. הממשלה ראש

האש? הפסקת קווי את קבע מי אבל

שרף; ז. והתעשיה המסחר שר

"מ. או
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אלון; י. העבודה שר

הערבים. בהסכמת

אשכול; ל. הממשלה ראש

ידי על יתפרסם שלא אחריות עליו יקבל העבודה שר
כך על ידיעה תהיה שלא עליו יקבל ובראון המפה, את שמדפיסים המדידות מחלקת אנשי

j יהיה. לא זה אחרת בעתונות,
אלון. השר הצעת ישנה הצעות. שתי לפנינו איפה יש

לכת. מרחיקת שלי ההצעה

/ אשכול: ל. הממשלה ראש

השרים ועדת של גב לו יש מוגן. כבר הוא אבל
הצעתך. על קודם להצביע מוכן אני זאת, בכל בטחון. לעניני

הצבעה:

קולות. 3  שרף השר הצעת בעד

[ אשכול: ל. הממשלה ראש

אלון? השר ידי על הנה הובאה אשר להצעה מי

שפירא: י.ש. המשפטים שר

הסיפא. בלי אבל

מחליטים:

י"ד מיום בטחון לעניני השרים ועדת של ב/9 מס. ההחלטה לאשר קולות) (ב9 א)
מבלי האש, הפסקת קווי עלפי ישראל מפת תסומן להבא כי ,(18.10.67) תשכ"ח בתשרי

הבריטי. המנדט וגבולות שביתתהנשק קווי בהן להדפיס

החלוקה או הצבאי הממשל תחומי את המסמנים קווים במפה יוכללו מיוחדים לצרכים
הארץ. של המינהלית

האש". הפסקת קווי "מפת משנה: ובכותרת "ישראל" ראשית בכותרת תסומן המפה

האו"מ. עצרת של הנוכחי המושב סיום לאחר תפורסם המפה ב)

קדושים במקומות הדתות מכל צליינים ביקור ב/22.
הממשלה). חבלי אל נשלחו אשר 350 ומס. 276 מס. (נספחים

אשכול: ל. הממשלה ראש

אפשרות "מתן וי: בסעיפים ל^פל מוכרחים אנחנו
למקומות לרגל "עליה ז': בסעיף וכן הקדושים" במקומות לבקר העולם מכל לצליינים

נותן? אינו מי ן? העני פה מה היום. סדר של הקדושים"


