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 על מחיר?״ כאיזה - כן ואם חוסיין, עם הסכם כעד אתה ״האם

הארץ. כרחכי אזרחים לענות השכוע נתכקשו זו כפולה שאלה
 מן 710/0 הכיעו הזה", ״העולם כתכי על־ידי שנעיד כמישאל־כזק

 להגיע כדאי שאמנם דעתם, את - *177 דמתו 122 - הנשאלים
כשלילה. כף על השיכו )29/״0( 50 ירדן. עם להסכם
 לשלם •ככדאי המחיר על שונות דיעות היו ההסכם למחייכי אכל
 מוכנים אינם אכל — כשלום רוצים )38.50/0( איש 47 ככלל. אם — כעדו

סמליים. לוויתורים היותר לכל מסכימים שעל, 5אף להחזיר
 לתת - השטחים את להחזיר כמקום - מציעים )3$(, אחרים 4

הפליטים. כשיקום ועזרה כלכלי, סיוע חיפה, לנמל גישה לירדן
ואילו כגדה, שתקום פלסטינאית כמדינה רוצים אחרים ארכעה עוד

להחזירה. לא המערכית, הגדה את לפרז שיש חושכים שניים
:כדעותיהם חלוקים שלום, תמורת שטחים להחזיר המוכנים אלה גם
ירו מלכד השטחים מן נככד חלק החזרת כעד )37.50/0( איש 46

אסטרטגיות. נקודות־מפתח או קדושים מקומות שלים,
 שלושה ואילו לירושלים, פרט — הכל להחזיר מוכנים )14/>0( 17

 אמר מהם אהד רק למוסלמים. הקדושים המקומות את להחזיר מוכנים
כולה. המזרחית ירושלים את להחזיר שיש

 להסכם ככלל המתנגדים של תשוכותיהם היו מגוונות יותר הרכה
 ימוגר המלד של הרעוע שמישטרו חוששים מהם רכים חוסיין. עם

לכד. מניע כוח לשמש עלול ישראל עם הסכם וכי כהפיכה,
 והרס מוות לזרוע הטרור אירגוני ימשיכו שממילא אמרו אחרים

לאו. אם וכין שלום יהיה אם כין כשטחים,
הסכם: ונגד כעד התשוכות מתוך אופייני מיכחר הנה

 תל- מורה, ),28( ארז עדנה כעד. *
וגבו בטוחים. גבולות תמורת ״הסכם אביב:

 כן — הנוכחיים אלה הם בטוחים לות
מאמינה.״ אני ובזה שמעתי

תל־ פקיד, ),24( יצחק פואד נגד.
 יהיה אם גם שלום. הסכם נגד ״אני אביב:
אח סכין עם ידקרו הם יגיע. הפתח שלום,

הגב.״ רי
סטומורד, ),22( טסלר זהבה כעד.

 על אף תמיד, כדאי ״לנסות תל־אביב: דנטית,
 מציעה אני הערבים. על סומכת לא שאני פי

 חופשי וביקור קדושים מקומות על פיקוח
בהם.״
 מדריך ),24( ויצנבלט בנימין נגד. +

 של שהפסדה חושש ״אני תל־אביב: גדנ״ע,
הס של במיקרה משכרה, גדול יהיה ישראל

 פחות יש לחוסיין חוסיין. עם כלשהו כם
כמו או, הקיים, המצב בעד אני להציע. מה
כולל.״ הסדר בן,

 עין־ צנחן, ),20( פוקס יוסי כעד. *
ל לא אבל הסכם, לעשות ״כדאי המיפרץ:

 הפליטים את לשקם אלא השטחים את החזיר
הכל.״ וזה

 למכשי־ סוכן ),23( לוי יעקב כעד. ^
ל יש כדאי. — ״הסכם בת־ים: רי־חשמל,

 את לירדן. הקרוב החלק מהגדה, חלק פרז
 פיקוח תחת להעמיד הקדושים המקומות

בינלאומי.״
מו אחות, ),19( גבאי עליזה כעד. +

 על לוותר לא אבל הסכם. ״כן, תירוש: שב
הקדושים.״ המקומות על לא בפרט !— כלום
 סרב דתי, (איש ביטון אברהם כעד. +

 הכל ״שיחזירו עצמו): על פרטים למסור
 שלא רק לעולם. ועניינים פצועים יהיו ולא

עולמית.״ מלחמה תהיה
 ב־ פקיד ),63( בן־מאיר משה כעד. *

 שכן מקום כל להחזיר. ״בלי חיפה: דימוס,
לא לכן הוא. שלכם — עליו תדרון רגלכם

111 ? עיין
 הכל.״ וזה חופשי נמל לו

ב סג״מ ),21( יחזקאל אלי נגד. ^
מעור חוסיין של ״משטרו גבעתיים: צד,״ל,

הס בעקבות הפלתו של סכנה וקיימת ער,
שייחתם.״ כם

 להם־ ״מוכן ):23( חדד ניסים כעד. *
 אני ירושלים. את להחזיר לא אבל כם,

 מוסכמים.״ גבולות רוצה
 קבלן־בניין, ),50( אלטיב שמואל נגד.
 עברי ״אני עברית: מדבר משכם, שומרוני

 שלטון תחת להישאר מבכר אני בעצמי...
יהיה לא כי שעל אף להחזיר לא ישראלי.

 כן. — ״הסכם חייל: מארגנטינה, עולה ארץ,
 אינם בטחונית שמבחינה שטחים להחזיר

 להם ולתת ירושלים את להשאיר חשובים.
 רזוח לנו שיביא דבר — לים חופשי מעבר

כלכלי.״
 ה־ בעלת ),37( שאולי שרה כעד. -¥■

הס רוצה ״אני בתל־אביב: ויקטור סטייקיה
ו ירושלים מלבד הכל להחזיר ומוכנה כם,

 על בתים שני בחברון יש לאבא חברון.
שמו!"

טול־ סוחר, ),35( יחיא מוחמד נגד.
פה חוסיין שווה. יהיה לא ״הסכם כרם:

שומרוני אלטיכ,
נגד

מורד טסלר,
בעד

חניד חדד,
בעד

קצינד כן־חיים,
נגד

ישי שיחות עם ורק אן ירושלים. על וותר
רות.״
 תל־ פקיד, ),42( פטאל אהרון כעד. +
 שתיווצר בתנאי להסכם מוכן ״אני אביב:
 עם בפדרציה — בגדה פלסטינאית מדינה

 חברון ירושלים, את להחזיר לא ישראל.
והסביבה.״

תל־ פקיד, ),30( אסמנה מנצור נגד.
 הגדול הוא אין עצמאי, לא ״חוסיין אביב:

עליו.״ לסמון אין ולכן במדינאים,
 תל־ אחות, ),26( גילון מרין נגד. ^
 חודשים: 4 לפני מהולנד ארצה עלתה אביב,

 עם הסכם יהיה אם תיפתר לא ״הבעייה
בלבד.״ חוסיין
 תל- מסגר, ),17( שבתאי דויד כעד. +
 חיוניים. לא שטחים במחיר ״הסכם אביב:

 היתר לא. — אסטרטגיים ושטחים ירושלים
למיקוח.״ ניתן

 פועל־ ),35( בן־אברהם זכריה כעד. +
 למה כן, איתם? ״שלום נתניה: יהלומים,

 על — כמובן נו, להם? נוותר מה על לא?
י המזרחית.״ הגדה
 בניין, מהנדס ),50( בן־דויד א. נגד. +

 ארץ־ישראל בעד אני הסכם! ״שוס ירושלים:
השלימה.״
״אם רמת־חן: פקיד, ),31( ברק רן כעד.

 המחיר לגבי לא? למה — שלום יביא הסכם
 כל למכור מוכן אני שנשיג. במה תלוי —

נאותה." בתמורה ירושלים) את (גס דבר

האח דמי טיפת עד להילחם מוכן אני ניתן.
להחזיר.״ ולא רונה
 מוכר ),47( בן־יוסף אברהם כעד. *

 אבל הסכם, ״בהחלט פרדס־כ״ץ: גרוטאות,
 תחת שיהיה לנו שיש מה כל שלנו. בתנאים

שלטוננו.״
 בעילום הרוצה מושב, בן צנחן נגד. ^
 הסכמים היו לא בהיסטוריה פעם ״אף שמו:

 כש־ יהיו. לא פעם ואף לערבים, יהודים בין
 חברים יום־יום ותראה הירדן בביקעת תשכב

 יגיעו מעט עוד בהסכם? תרצה נהרגים, שלך
בומבה." שלום ויהיה הפאנטומים

אבן־ פקיד, ),25( הראל זכריה נגד.
 באפשרות מאמין לא אני כל ״קודם יהודה:

 אם אבל ירדן, לבין בינינו אמיתי שלום של
 שלום יהיה שזה משוכנע הייתי זאת בכל

ה כל את להחזיר מהסס הייתי לא אמיתי,
אוטופיה.״ הוא כזה שלום אן שטחים,

ב־ קצינה ),22( בן־חיים נוי נגד.
 מדינה הקמת בעד ״אני :גבעתיים צה״ל,

בגדה.״ פלסטינאית
אגד, חבר ),45( טל אריה כעד.

ניתן אבל חוסיין, עם הסכם ״נעשה חיפה:

תגובה״ ״אין אומרי בחשבון הובאו לא י

 להחזיר.״ לא — שלום יהיה אם אך שלום.
קי־ חברת ),34( דואנם מרים כעד. *

ה פירוז תמורת הסכם ״בעד גברעם: בוץ
שטחים.״

 ב־ שנתיים ),21( לונדר משה כעד. .+נ

לשאלות. להשיב והמסרבים

היר העם עם בשיתוף פועל לא הוא לבדו,
 הפלס־ רק רצונם. את עושה לא הוא כי דני,

 ישראל. עם להסכם להגיע צריכים טינאים
 היהודים את וגס הערבים את גס יפצה זה

 האנושי.״ לצדק בהתאם
 טכנאי, ),26( גרינפלד משה כעד. *

ל־ לא אן שלום לעשות כדאי ״כן, נתניה:

ארי פועלת ),29( בהן שושנה נגד. *
 אוהבת לא הסכם. רוצה ״לא נתניה: זה,

ערבים.״
 סטודנטית ),21( ויגלזון חיה כעד. *

 ש־ לקבוע יש ״בהסכם תל־אביב: לכלכלה,
 בלי שלו האוכלוסיה כל את מקבל חוסיין

ליח.״ מעבר גם לו ניתן השטחים.
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