
את מסביר הפלסטינים, עם ובמגעיו שמיו ליצחק במיכתבו המדינה

 שנה חצי כבו ..אני
 אני לא־נורמלי. בלחץ
 יצאת■ נ■ כסף, מפסיד

 ואני פרטיים לעסקים
משנודח״ מקבל לא

 חשוב חלק ל׳ .׳ש
 יש שהיום בזה

ב ששו־קיץ, בישראל
 מילחמה ניהלתי אני

פרץ׳ הרב נגד

 אות׳ לרצוח ״רצו
 שצריך כשאמרתי
 לסלול להפסיק
 ביהודה כבישים

ובשומרון״

 מהגסיכים, לא ״אני
 היה שלי אבא כ׳

 באצ״ל. ולא ברוסיה
 בבית גדלת■ אבל

רוויזיגיסטי־

 אמור היה העב׳ .צחי
 גם בפגישה להשתחו

 ואחור מרידוד דן עם
 ראש־ אבל אולמרט,

ביטלה״ הממשלה

 אני הזה ״בשלב
 ידע, מ׳ אומר לא
 אעשה אגיד אס אבל
 במסיבח־עיתונאים זאת

גדולה־

ה ש , מ ב ר י מ את שהסעיר מ׳ תנועת־החהת, מרכז חבר ע

וראשיה תנועת־החוות ער דעתו ואת דביתהן תוכניתו את מניעיו,

ר 07011 אני , חי מ
ה ח בדא■!״ -

 של החודשים ארבעת בן בגו שנתנאל, ^
 לי הודיע לבכות, התחיל עמירב, משה ^

הסתיים. שהראיון עמירב
 משה של בביתו שביליתי השעות במשך

 פסלן לא בבוקר, הראשון ביום עמירב
 ומן מהארץ עיתונאים מלצלצל. הטלפון
 אותו, לשמוע אותו, לראיין ביקשו העולם

 יכול לא הוא עליו. ולכתוב איתו להיפגש
 שמיספר משום אולי לכולם, להיענות היה

מוגבל. הוא ביממה השעות
את עמירב הסעיר שוב החמישי ביום

 תנועת״החרות, חברי את ובעיקר המדינה,
 לראש- שכתב מיכתב פורסם כאשר

 דיון לקיים מציע הוא שבו הממשלה,
תנועת״החרות. במרכז אידיאולוגי

 מצביעי־הליכוד," בקרב כיום ״האווירה
 של בהכרח ״איננה השאר, בין עמירב, כותב

 אווירת״ייאוש אלא הערבים, כלפי הקצנה
 כליל לוותר לרצון להביא היא, גם העלולה,
 אנו ושומרון... ביהודה מאחיזתנו ולהיפטר

(הפל לקראתם לבוא וצריכים יכולים
לא חדשות, בהצעות־פשרה סטינים)

האו רעיון טריטוריאלית... פשרה בהכרח
 בסמכויותיו, רחב ויהיה במידה טונומיה,

 בכך מותנה הכל עליהם. מקובל להיות יכול
 הכרה לידי נבוא פוליטי חשבון־נפש שמתוך
לוויתורים...״ מוכנים שאנו נפשית
 מעמירב חוץ חתומים, היו המיכתב על

 מרכז־חרות: חברי חמישה עוד בעצמו,
 של הארצית ההנהגה ראש דרעי, שימעון
 אילן עמדיטל, שבתאי חכים, אריה בית״ר,

זאדה. ונחשון רובין
בכלי- המיכתב של פירסומו מרגע

 של לידיעתם שהגיע ומרגע התיקשורת,
 מסע התחיל לישכתו, ואנשי ראש־הממשלה

 לחצים ויכוחים, הצהרות, של אינטנסיבי
ושיכנועים.

 תנועת- של הידועים מהחברים חלק
 התנועה, את לעזוב לעמירב קראו החרות

 התנועה עם יותר מזדהה אינו שהוא טענו
בהצ יותר בוטים אחרים, דרכה. ועם

 אותו לזרוק לתנועה קראו הרותיהם,
משורותיה.

יצחק של ראש״לישכתו הנגבי, צחי
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