
א עוורהדן רג  המשא־ ניהול דוו ער 1303 הסנם־סאבה, שמאחור■ האיש בירן, ש
 וק ואה שכמשו! הטוענת באוץ, האווירה ועל ת3 גיושן הצהחת על בנעס מגיב והמתן,

ת באות׳ טוען בידן להרוויח. ט׳ ענ ס רגו לעתיד חיובי משהו למות נדי הפסיד שננושדו ס
 בירן שרגא קם הראיון מהלך ^
לעי מכיסאו. פעמים עשרות ^

 לסלפון, לענות כדי זה היה תים
 בקו- תקליט להחליף כדי לעיתים
שנר מה מתוך ובדרך״כלל מפקט,

בעמידה. לדבר פנימי דחף כמו אה
גו המשא־והמתן(בסדר במשך

לר וזמן מקום לקביעת מיזערי) דל
 הטלפון) לעבור(דרך נאלצתי איון,
וה הגדול במישרדו מזכירות כמה

 הוא בירושלים. בירן של מהודר
 למיש־ מחוץ בישיבה, עסוק, היה
 מחר חוזר היום, נוסע בטאבה, רד,

 עורך־ מתוכנן. חד, מהיר, קצב -
 הסכם״ שמאחורי האיש בירן, הדין

טאבה.
 ליום הפגישה נקבעה בסיום

 של בביתו אחרי״הצהריים השבת
 בירושלים, יפה־נוף בשכונת בירן,

 אמרה בגין," של הבית מול ״בדיוק
היעילה. המזכירה לי

 בתים בשורת האחרון הבית
 המקיפה שלו, שהחומה צר, ברחוב

 ליער־ירו־ נושקת המיבנה, את
 מסתיר חום שער״חשמלי שלים.

 שער המישפחתית. החנייה את
 גרם־מדר- אל מוביל מסורג ברזל
 גסה. ירושלמית עשויות-אבן גות

 בית מגלה מגרם־המדרגות היציאה
 ההר צלע על בנוי עצום־מימדים,

 הנוף מטופחת. בגינה מוקף התלול,
 ביום מדהים. בין־הערביים בשעת

למר לראות אפשר לי, אמר טוב,
 עצים של סבך לקסטל. עד חוק,

 בגונים שטופים במורדות צפופים
עננים. בין שקיעה של אדמדמים
 מצידו ענק. חלל לתוך נכנסתי

 רהיטי שחלקו גדול, סלון האחד
 אווירה משרה כהה, עץ וחלקו עור

חמה.
 בפינת- הגדול השולחן מעל
הפרו של ענק ציור תלוי האוכל

שר של רעייתו בירן, שושנה פסור
 מ- מחודש יותר לפני שנפטרה גא,

 הי- בירן הפרופסור מחלת-הסרטן.
 האונקולוגית ראש-המחלקה תה
 בירושלים, הדסה בית-החולים של

 ביחסה יוצאת־דופן רופאה והיתה
 אליה עולים היו רבים לחוליה.

 ותיקווה עידוד לשאוב כדי לרגל,
הבלתי-נדלים. ממאגריה

 של פניו את מעטר קטן לבן זקן
 החיצוני הסימן שהוא זקן בירן,
אשתו. מות על לאבלו בלבד

 דובר ועדיין יליד-רוסיה, הוא
 לא- לו שעזר דבר רהוטה, רוסית

 מן כמה עם קשרים בקשירת מעט
הא הלימודים את שעשו המצרים,
 בברית-המועצות, שלהם קדמיים

מצר של הפטרונית היתה זו כאשר
 מילחמת טרום של בשנים יים

 לבדו לארץ עלה הוא ששת-הימים.
מסי לקיבוץ רעייתו עם והצטרף

 כשחל הארצי. הקיבוץ של לות
 בני-הזוג סולקו במפ״ם, הפילוג

 לירושלים. ועברו הקיבוץ מן בירן
 והיא מישפטים הוא למד שם

 בפוליטיקה, נגע גם אז רפואה.
 תא״הסטודנטים ראש היה כאשר

הקומוניסטית. המיפלגה של
 עורך- את הכיר יותר מאוחר

 איתו ועבד תמיר שמואל הדין
 האיש קסטנר, ישראל במישפט

 עם פעולה ששיתף נגדו שנטען
שותפים היו וביוץ תמיר הנאצים.

נפ ואחר־כך אחדות, שנים במשך
דב הרבה לביוץ יש היום עד רדו.
המנוח. תמיר על לומר טובים רים

 אינו נעים, איש״שיחה הוא
 דבריו את מנסח קולו, את מרים

 לדבר תוקף בכל ומסרב בבהירות
 איזושהי להם שיש דברים על

 לדבר מוכן הוא אין אישית. נגיעה
אשתו. אובזץ על ולא עברו, על

 מן כבר לטאבה נקשר בירן
 החוזים נחתמו כאשר ההתחלה,

סונסטה. מלון להקמת הראשונים

 חילוקי״ הדיונים, את ליווה מאז
 הפוליטיקות הסיכסוכים, הדיעות,

 השנים במהלך שנעשו וההסדרים
 אלי בין למצריים, ישראל בין

 הגורמים שאר לבין פפושדו (״פסו')
בדבר. הנוגעים

 ושהגיעו שנים, שנמשכו דיונים
כא האחרון, הרביעי ביום לסיומם

 דגל״יש- בחשכת-לילה הורד שר
 רי־ באופן הועברה והריבונות ראל,
מצריים. לממשלת שמי

שו קשרים לדבריו, קשר, הוא

 הפו- את שניהלו המצרים עם בים
ש האמריקאים, ועם שא״והמתן

 משקיפים, של תקן על שם היו
 קשה ופטרונים. מפקחים דוחפים,

 על ספציפיים דברים ממנו לשמוע
 שכל-כך המשא-והמתן, ניהול דרך

 כלכליים, כספיים, - גורמים הרבה
פסיכולו פוליטיים, תיירותיים,

 מעורבים היו - וביגלאומיים גיים
אי להשמצות נכנס אינו הוא בו.

 רק לסיפורי-הווי. לא וגם שיות,
שר-הת- פת, גידעון של דבריו

מחו וגם תמוה גם זה
 רק רןיג שרגא של דבריו מהווים הדברים מטבע

הדב מטבע טאבה. הקרוייה המטבע של אחד צד
אינ הוא פפושדו, אלי של כעורך־דינו בירן, רים

במחלוקת. השנויות בשאלות טרסנט
 80 לקבל היה יכול שפפושדו בראיון הסביר בירן
 40 דק לקבל בחר אך מהממשלה, דולר מיליון
 המלון את ולנהל להמשיך כדי מהמצרים, מיליון

 חוק על מתבסס ביוץ הטוב. שמו על לשמור וכדי
 בעלי״הנכסים לכל פיצויים שהבטיח מפוני־סיני,

 ועדות באישור נבט שנכסיהם בסיני, הישראליים
 הבנייה את מתנה אינו כשהאישור ממשלתיות,

 הנסיגה עקב לעזוב ושנאלצו הפיצויים, על בוויתור
 מס שילמו מפתי־סיני והסכמי־השלום. הישראלית

מהפיצויים. 7.5* של בשיעור מופחת,
 שישלמו המס גובה שאלת לדיון עומדת כרגע

אי את ביקש מישרד-האוצר סונסטה. מלון בעלי
 יהיה שהמס כדי הכנסת של ועדת־הכספים שור

הוו מחברי רבים מפוני״סיני. ששילמו כפי מוקטן,
הרא המתנגדים ואחד בינתיים, מתנגדים, עדה

רמון. חיים ח"כ הוא שיים
 נבללים ״סונסטה״ שבעלי טוען ביוץ •

 אותם להם מגיעים ולבן מסוני־סיני״, ב״חוק
למסוני־סיני. במו תנאים
 ש־ גאמר בטאבה המלון בניית על הדיונים כדי תוך

פיצויים. יקבלו לא בעלי-המלון
 80 בסד פיצויים לקבל שיכלו אומרים הם •

ישראל. מממשלת המלון תמורת דולר מיליון

 המלון דולר. מיליון 80 מקבלים היו לא שהם ברור
 חתומים, היו כבר שהסכמי־השלום אחרי ,1982ב־ נפתח

 הקימו שהם היא והעובדה בחלקת בוצעה בבר כשהנסיגה
כחברת־חוץ. התבדה את

 עיני לנגד עמדה מפתי־סיו' חוק על הדיונים בעת
 שהם כך נקבעו והמועדים נסטה.1ס מלת בניית המחוקקים

בחוק כלולים לא
 שיתבעו אדרבא, — להם שמגיע חושבים הם אם

ויקבלו.
בבית־מישפט? •
 רוצים לא הם וגם הממשלה שגם חושב אני אבל כן.
 תיפתח שבמישפס לכולם שברור מכיוון למישפט, להגיע

שלהם. בתום־הלב רב ספק דודה תיבת־פנחדא,
 הסיכסוך אחרת המלון, בגלל נוצר משבר־טאבה כל

 על סיכסוכים בשקט שהסתיימו במו בשקט, נגמר היה הזה
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 ועדת־הכספים של לאישור נדרשים שהם העובדה עצם
חוק. על־פי ולא חריג, שהדבר מעיד

ה מ ל  הקלות להם לתת נוטה האוצר •
במס?
 לדעתי, מוזר. וגם תמוה גם זה לזה. הסבר לי אין

 איזה יודעת היא כי כסף, להם לתת רצתה לא הממשלה
 שפטור־ ,בטעות חושבים, אבל מעורר. היה זה ציבורי זעם
כסף. לא זה ממם

סערה? לעורר רצו לא •
 שלעובדים היא והעובדה מסובך, יותר זה כסף לתת

למה? פטור. נותנים לא במלת
 כמו הפטור אותו את להם לתת רוצה מישרד־האוצר

לעשות. אי״אפשר וזה החוק, לפי שלא אבל למפוגי־סיני,

ממ אותו להקפיץ הצליחו יירות,
קומו.

 מיליוני עשרות של הסכומים
 סונסטה מלון שווי - הדולארים

החו- במהלך שהועלו - בטאבה

 היחה .ההעברה
 להיעשות צריכה
 בן פורמלי באופן
המתוח׳ שתי

 אמורים ושהיו האחרונים, דשים
 העלו פפושדו, של לכיטו לזרום

 ישראלים של חמתם את לא״אחת
 מדינת״ישראל מאזרחי חלק רבים.

 של רישמיים נציגים מדוע הבין לא
 ומדינת־ישראל ממשלת״ישראל

 כדי משא-ומתן, לנהל צריכים
יותר. גדול במוח יזכה פרטי שאיש

 מקורו העניין שכל אמרו רבים
 שנעשה ומתוכנן, מתוחכם בתרגיל

 כראש- בגין מנחם של כהונתו בזמן
 שב״ סיבה שום ושאין ממשלה,
 פפושדו יזכה הזה התרגיל עיקבות

 ידוע שהיה גם מה גדול. כה ברווח
וש בעייתי, הוא שהשטח מראש
מוח אינה עליו הריבונות שאלת
לטת.

 וכל. מכל אלה טענות דוחה בירן
 הנעלה המטרה בכנות מאמין הוא
כ בטאבה, ההסדרים קיום של

 להסדר- ראשונה ממעלה מודל
 למצריים. ישראל בין בריא שלום

לוו מוכן היה שפפושדו בטוח הוא
 לבנות כדי יותר, גדול רווח על תר

מס וכשהוא לעתיד. חיובי משהו
בור עיניו האלה, הדברים את ביר
ו חזון ברוח מתמלא והוא קות

 גם לו, להאמין שלא קשה תיקווה.
בוו שלו שחשבון־הבנק כשיודעים

המו העיסקה בעיקבות תפח דאי
צלחת.

 עצמם את שואלים רבים •
 היתה ממשלת־ישראל מדוע

 ומתן המשא את לנהל צריכה
פפושדו. אלי בשביל

 צריכה היתה הממשלה אחרת כי
 חייב אתה שסח, מפנה אתה אם לשלם.

 בו, שנמצאים הנכסים עבור בתשלום
 מפתי־סיני, חוק לפי זה אם משנה ולא
 אחראית המדינה הכללי. החוק לפי או

 שלה האזרחים של ולרכוש לחיים
 מוד היא ואם שלה, הריבונות בתחום

 לפצות חייבת היא הריבונות, על תרת
אזרחיה. את

 ישראל־ארצות־ערב ביחסי קרה לא
 הסכמה, מתוך קרקע שטח שהועבר

 של בפועל להסדרים מצורף ושזה
לעתיד. שיתוף־פעולה והמשך פיצדים
 של מיקרה היה עוד איפה נוסף: דבר

היש כשהצד בהסכמה, נסיגה או ויתור
 בהחזקת גורם להיות ממשיך ראלי

 של אקט בזה לראות שלא מדוע הנכס?
מדינות? בין שיתוף־פעולה

 שי■ על מערערת לא אני •
תוןדהפעולה...

 מד יש ופה שלום, צועקים אבל לא,
 קטנה, פיסת־קרקע על שלום של דל
ובאינטר בכסף קשור יהיה תמיד וזה

סים.
 המדינה מדוע שואלת אני •

 משא־ומתן לנהל צריכה היתה
פרטי? לאדם

 שהמשא־ החליטה המדינה להיפך,
למצ האזרח בין ייעשה הריאלי והמתן
להסדרים. איתם נגיע שאנחנו ריים,

 המשא־וה־ את שליוו האמריקאים,
 הזו. לנקודה שנגיע מעוניינים היו מתן,
אל־ אותם שסביב לראות אותם עניין


