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המישטוח עד
התנגד הרמטכ״ד

ד י התה הקרב
 כי לו הבהיר בלילה, החמישי ביום י י שר-הביטחוו לידי שהגיע מידע, ןץ
 התנועה לבלימת הקודמים התיכנונים כל

 יסודם, בטעות — בסיני הנסיגה לעצירת
 אריאל הערכת על־פי מייד. לפעול ויש

מו היה שעה, לאותה עד ויועציו שרון
 הקיצוני הימין של הגדולה הפעולה עד

 משבוע. פחות בעוד חג־הפורים, בערב
 היתד, אמורה זה במועד כי התברר עתה

״ה אנשי של האיכלוס פעולת להסתיים
 אלפי ועשרוז משפחות 1200 — חלוץ״

ש המיסמך כלשון וצעירים,״ ״בני־נוער
גלופה). (ראה הזה העולם לידי הגיע

ה ביום מהירה. פעולה חייבה הידיעה
 עמד הבא השישי וביום הקודם שישי
הגר סיני ולדרום רפיח לפיתחת להגיע

 אריק הנסיגה. מתנגדי של הקשה עין
 לעצור בהרבה קל שיהיה העריך שרון
לה מאשר ־־- הירוק הקו בגבול אותם
באפריל. 26ב* אליו שיבם
 היעולה ופיו ההחלסה בין הדרך אך
שהע ה88 *הרבה ומסובכת קשה היתד,

שרון. אריק ריך
 קשייעורף, אנשים שני דרך עבדה היא

 ה־ הזרועות שתי *ראש היום העומדים
 מפקד הישראלי: המישטר של מזויינות

ה ומפכ״ל איתן, רפאל רב-אלוף הצבא
איבצן. אריה משטרה

ה ביום שרון, של הראשונה פנייתו
 הכללי. המטה אל היתה בבוקר, שישי

אי המישטרה אחרת. דרך לו היתד, לא
 יוסף לשר־הפנים אלא לו, כפופה נה

 המטה מן אריק שקיבל התגובה בורג.
מוכ היו לא שם אותו. הדהימה הכללי

 לפעול לתביעתו ברצינות להתייחס נים
סיפו שמעו אריק של אנשיו במהירות.

 על מרוחקים, במקומות אימונים על רים
פגי ועל תובלה, אמצעי בהשגת קושי

 לשר־ צה״ל. של האימונים בתוכנית עה
 ערוך אינו צד,״ל כי התברר הביטחון
מהירה. לפעולה
 את כי והחליט במהירות, חשב שרון

יו מאוחר יערוך רפול עם חשבונותיו
ה להצבת לדאוג עליו היה תחילה תר.

 המישפחות מאות את שייעצרו מחסומים
 ודרום רפיח פיתחת אל להגיע שעמדו

 כי החליט הוא השישי. ביום החל סיני
המסובך, למיבצע צד,״ל שיתארגן עד

העצירה. כוח את לקיי• המישטרה תוכל־111 נד1\1ו
 לשר לפנות עליו היה זה לצורך אך
אחר•

נמ אינו המישטרה על הממונה השר
 בורג, יוסף שר־הפנים, בארץ. עכשיו צא

ו שעבר השלישי ביום הארץ את יצא
 של העיתוי חוש באנגליה. שוהה הוא

 הוא המפד״ל מן והשמנמן החייכן השר
כי יודע בורג שערורייתי. או — גאוני

 לו. זקוקים כאשר בדיוק להיעדר צד
באנג בורג עושה מה ברור לא לאיש

 אריה מזכיר־הממשלה, עכשיו. דווקא ליה
 יצא הוא כי הזה להעולם אמר נאור,

טו בורג של מקורביו המגבית. בשליחות
מדינית. בשליחות שם נמצא הוא כי ענים

 מנחם ראש־הממשלה, אל פנה שרון
ב שבישיבת־ד,ממשלה ממנו נשכח בגין.
 את לשגר הוחלט כאשר שעבר, שבוע
 המר זבולון שר־החינוך התמנה בורג,

 המישטרה, למפכ״ל פנה בגין למחליפו.
)77 בעמוד (המשך
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• בשמחוז -׳יםרכיו לפבצע סקודו!

שב, טשיח; ני !־!התיישבות ולחרר.יכ ליי בי י את לכלא •<ניינ ב נ ב. סי די חו בי

ס שיטה: ו י מו רבבות 2 ג קי מלאו רדזייס ישובים •י שובים וי ם. היי מי י הקיי ל רנ
ו גם הי ק י מי ם •• ביו קברים. לנובצעים נוסבו,: רבבות ל

ס ו ה גי לן יומיע, מישובי משפחות 400 מ״א;ר - *ר• כו .והבקעי הגו
הארץ. חלקי בשאר מספחות 600

ר / רבבה ת י - ויו ג ת, מישיבות וזיעיריס נועי־ ג ו י נ ו כ תי
ת, קכנו קי או י סדר נ נ כו ת ,0 הי מכללו ה, או ,אוגיברסיפ

ת. בות וי׳״ הסדר י&יבוו. הו גבו

ת 11 הקמת .1 /משימות:) דו קו ולאורך חים) (לאורן גי 0 •> נאוה - ימית - בציר נ
ס אל- נרל ע. לזדס ״ דאר-אדר בזייר רי ברנ

ם .2 ר רבת־ב כל איכלו ם ימית כ;י בי שו ביי החקלאיים. ו
ת רשת הקמת .3 דו ! דונ ס י ר. לצעירים - וחקלאיים רור־נייס , ב ע לנו ו
. של-ישוב׳ הכלכלית חצמיחה הידו© .4 י ג י ס

רמיסוח פרוס
ד 11 הקסת - 1 קו ת.נ ו

ם - 1.1 . נאות ב^ איתח. א. :מיקו י נ י בין ג^חשמון ס י נאות ( ג אדר) לחצר סי
הרואיתה. כד♦• ו ),גק 2( ביר-לחפך צומת ח_. (תרובח) היש. מעוז ד.

) 2( כרגע קד* קי חב. <^.די רתייו .0 אבשלום מת ח. נ ו
א. אום־כהף. י

ם ־ 1.2 שוביס איבלו ם י מי קיי

ס ־ יפית א. ת 200 מחו משפחות. 400 איכלו רו די ר 200-ו י׳נויויי נ דיו . ב י נ מ  ז

ה- כ. ר ב׳ ת י 1*30 י׳ או ת. כדירו ו י ו נ פ

סבי ג. ם ססו מי ם - קיי ת בדירות 100 מחן משמחות 300 איכלו ו י ו נ ר 200-ו פ דיו זשני ב

ב ד. בי ם - ס י חדש *•ו שובים ג־י׳סחוח 300 אירלו החרסים. בי
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הזמנים. לוח מפורט הכתבה, בהמשך המתפרסם הסודי, המיסמך הסודי המיסמך את הנסיגה, לעצירת התנועה כחברת שהתחזתה


