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הטלי0 ו*/ הוציאו ן! * נ 3 מ. 1\" ךה
ונקאר

לי, ילודים כך הווו מובהק, מ*ססן הוא ברק, פרוט' מפי *מעתי .
*0וד *ין אר03, ר אט * לפה כיחס אותו. תזמינו ל9ם. יודיע כן1 הוא

*ל הכלייים על~8י אחרת, היא זה ה המפטר קול הכוונה כל כי תזה. לפירי*
שבו, אחת מטלה ולא חטס&ן מכל לומדים הפר*נות

הוא זה ה הס*פמ *ל הניסוח אבל ב*נ*0"/: רו .^
אפשר ארנט *ל טהדברים יומ*מעי.

לעתיי. שזה להגיד באטיו

הקלים. 5 על ל^אול סבקש *ג* *יי<1*ר*ר:
חימקסעי, היא הקג\ם 5 7נין ד?תי ל8י

הסטכות, **זל**;ן<>*<(*:0י***}>*1ממקור ה1באי. המט^ל בי&ול  כתוב כל קודם
מחליפה? הנבחרת *הסו?1ה לאחר ה*נ*0 בחס* הריבון,

?לסקור כתוב קיהייג דר*ו האמריקאים בןנין;, .p ךה"מ
שהגיבו תגורטים בין ההסכם זה הםטכות

הטלום המוסכם. בםסטר טו&יעות לא האלה הטלים להסכס,
ראשית *הוא ברק, ה6רו9' זל הוא הפירודים אחד סירובים. ל*ני ניתנות
אותו. תזמינו עליו. הסי/מכתי לכן ויהודי. גדול, ידץן גדול, מ*08ן

האפריקאי). מהטסטן לגסס (מפסיד
המוסכם. בפמםך אחר הוא *ני0וח  ופתן לפ*א ירדן ה1סר6ות בענין

ושומרון, ביהודה *לנו 1בא זיהיו! פסכיזים *הם פזפן אפרו האפריקאים אמנם
ואמנם ללהם, פחד* ופריסה כוחותינו *ל נסיגה *תהייל וייכתב ה1עתי אבל
ותהיה ועזה, *ומרון פיהודה, י*ראל כוחות של נסיגה *תהיה כתוב בהסכם

ב הנותרים הישראליים הכוחות *ל פחד* פריסה
*לוקיי*נס"? זה פה ן: אלו . י

"לוקייקינס" נקודות. לופר ר*ינו לא ן: גי ר מ. 0" ךה
יי^בו והחיילים כוולה אין םחנות, זה

יי*או. ולא ב"לוקיי*גפ"
ב"לוקיי*נפ" *לי0ח רק זו האס ריין! י,

? סח ב* או

אותם לוז*איר טעם טה אחרת בשסח. גגין: ט. *ט רה
הם החיילים^האלה לוקיישגס"? ב

"סקיוריסי*, שיהיה כרי גורן יהיה אם קלנו. הבסחון סאטועי חלק
*ססכים אמר הוא קרסר עם בסארס בשיחה יי1או. האלה החיילים אז

ההר, גב של הבעיה יק הבעיה, זו קולא אמרתי הירדן. בבקעת חיילים #יהיו
גבלת ת וללא אמריקאית, כפה ס ה י* ם יו ה אז לזה. פסכים אפר*הוא הוא ז זמן.. הגבלת ללא קלה, לחט*ע*רה לא לעקור, ל* חיילינו, לנוכחות זטן,

בקמפדיוויד? או*ר זה JLaJU .*JL

ג כתו לא זה ick זה. את לי אמר קרסר גגין; מ. a* רה
הצבא ב^^גויזיה: "ותי **ילי במסמך.

הכתב אז לא. למה אסרתי: אז קנה? *רח חט* עקר, להיקאר יכול 0נה.קלכם חט*ע7רה עקיר, אר י* י'הנבא אמר חטג2*לה 9רא* לו ואמר לסאדאת הלך
קברור פה ירדן. עם ומתן לס*א גו*א *זה#יהיה ואמר "לא", אמר לא 8אדאת

אס בסחוןי תפקיד יסלאו הם ב"לוקיי*1ט", סתם יי*בו לא *החיילים הוא
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האפריקאי), הטסטר את ל*סס ממשיד הטסשלה (ראש

מ*חיק. זה הציבורי, הסדר על ?"י;?םרו האמריקאי בסמטר כאן סדובר כווקוי
במסטר ראיתי כא'*ר הדבר, פירוש פה :!ביני0 לא שהם *טרו האמריקאים כי

זג טה טביגיס הם עכשיו האם סרקסטית בליפה קאלתי הזה, הניסוי את האמריקאי
עגה. לא והנשיא גיבורי, סדר

שאלת לשי* ה אמר הלבן גבית העתולאים במסיבת מרמ: .?
ישאר זו ולתקומה , המעבר לתקוסת הסידורים

לא היה זה בסחון. סידורי על נוסף סעיף ?<מ י* בנין: מ. ךד."0
בספור* אתם דיברנו יקות. 15 הלשיאשלסשד של

חלק ד^ות. 18~1 *ל0*ד הנשיא של לאוטו ?ל מסתמר אתה , פכיוריםיעל ט חלק זה ה1בא. קל לוקיי^לס" "סכיוריסי זה ן בטחו ה מסידורי
ארייגגי6נ6סי',

המעבר? לתקוסת פעבר י^אר iiaxnv ^bd nntt :ane. g

בקונגרס חגיזעה הנשיא*יאנאוםקל בנין! .0 a*an
בלאום אישי. פכתב לו כתבתי זו. בלאוטו טעויות קלו* קיעקיה לו והוכחתי
לא התנחלויות. יהיו שלא ומתן המ^א בתקופת שהתחייבתי קםקה יתה ה שלי
שתי עוד והיו החודשים. לקלוקת אלא וטתן ה&ק'א תקופת לכל התחייבתי

לוואלס. דיניז <r בסכתב כתבלו האלה הטעויות *לוש ואת טעויות,
הטכתב את לוועדה לקורא יהיה אפ*ר ן; * נ*נ>טי רר א.

לוואלס? דיניז קול

מעט. עוד לוועדה המכתב את אקריא אלי בנין: ט. וןן"מ
בתוויות ביותר הח*ובות ועידות הו אחד היתה זו

קילה. החביבות את מעריכים ולא י*ראל
במסטר האמריקאי). הטסטר את ל*סס (סטקיר
לגבולות יקראל זחות קול הלסיגה 1?v הטשסט של מחיקה י* במקור, האטריקאי,
לי,בל מוכנים ואיננו אמרנו עגסם, האמריקאים ירי על לסחק זה ^יוסכמו.

הפלשתינאים. לשאיפות גבולות קושיים שבו האמריקאי במסטר המ^פט את
למדינה. רק י* ש"באוניריס" אסרתי

היו בוועידה שהבעיות כתבו ן בעתו אתמול
למדינה יביא הזה שהנוסח אמר שבני נכון אבל *בלוף". זה משפחתיות.

לזה. נסכים לא אופן שבשום אמרנו ס'לשתינאית.
... פלשתינים אנחנו 0נם גרסה 9* :|■^k r*

זה בהקשר אבל בתוקפו, נשאי שלנו הפירוש בנין; מ. ךה"מ
לערבים. היתה שהכוונה ברור

ומתן. במשא גדול למשבר גרם ,'■ המעיף כל

טיוטות עשרים אולי כתבנו המוסכם המסטר על
תססכט. לחלק שהגענו עד וקיוב הלוד

פרסונל שום שאין עמדתנו ולתקבלה התגגדלו
בגבולות, הבסחון את לקיים כרי משותפים משמרות יש ירדני. או ט*רי

ישראל סארץ הכוונה ירדניים אזרחים לירדן. הכוונה "בורדרס* ובטלה
המזרחית. ולא המערבית

לוואלס. ריניץ ששלי מספר ה את עכשיו קיבלתי
רובינשטיין* אמנון בקשת ל0י אותו לקרוא גוכן אלי
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דבריך לאור המכתב קטיעת על לייתר טיבן "ני ^U*.*Bga*a'n 1K
חזדלפית. ן י בעג

המכתב *8bbx *ת (קורא המסמן. r* אקרא אני ן! ?נ* .0 רדי0
קרסר קל הנאום תיקון בלגין לייאנמ ריניז של

גגר0), בקו

י לביסו להסכים רצינו לא
קרסר של בנאומו למדינה, יש כי m.לזה הסכמנו ל* מעולם האזרחים*. קל עזפי ממקל קל העקרון הביטוי מופיע

מגידו. תמיסה סעות זו =11 תקאלה  ן "לי  *

כוונה, מצירו לאהיתה קאוליבזה חושב *ני כנין: מ. 0" רו; 4
בנוסח מקום בכל זהירזט. להיות צריכים אנו אבל ~

התוססת לרבות זה, את קללני ואנו כתוב היד, האמריקאי

נקיא, ח קל בהסכמתו הזה הסעיף את מחקנו 2 סעיף
. אותו החזיר הוא בקונגר! ובנאומו

לגכניס דרקנו הזה, המשפט את רצינו לא (3
1אדאת אתכם, מחייב לא זה זה, את תקבלי אסרו, ה0 היהודיים, הפליטים את
ופליטים ערביים פליטים כתוב שיהיה הסכמנו בסוף אז זה. את סבקק כן כל
כנראה סאדאת זה. את למחוק סכים ה שהנשיא ואסר שליח בא אחרכן יהודיים.
אחרכן הביטויים. שני את מהקו אז יהודיים קליטים הטלה את לסבול רצה לא

סתקכמ. להוצאה ן נסחו ה מועצת של התח&זה את והכניס בקונגרס נאם מר ר ק

גתי קני בסני >חזר הנקיא קל נאומו לאחר
בסרוטוקול לתקן *9קר אם ואנס עם לדבר דיניז לקםחת הוריתי הקונגרס,
וליו האלה הטעויות :ללוש למממן. נחקב זה <*חרת הדבריפ, את הקונגרס קל
וכולם למעלה, יקבנו ולדאבוני הקונגרס, בתי ק8י ל^נ* הנשיא קל בנאו0ו

אלגנטיות ומתון קרטר הגברת יקבה לידי *ל כף, למחוא יכולתי לא כף. לו 0האו
בקלות. כף אתי מה

ירושלים. על מאוד מעניינת פסקה יקו עכקיו
הביטוי בגייל המשפט את מחקנו מקורי. ה האמריקאי תוסח זה

.

יר r זל קירו'זלים אוסרים האמריקאים כי סצייין, היה הזוז מהנוסח קנ^אר מה
הסיסקח אותה באה סתאים ל5תע מאוד, חקוכה הודעה זו מחולקת. תהיה לא השלום

ההדוקים. המקומות ^ל ג!ל'3תינאי דגל ף יו ק נאסר וק0 הטיוטות ט23 באחת
אטרוןי אז צהרייס. ארוחת אתי לאכול הלכו ובזיזיינסקי כשיואנס היה זה אסרתבמקרה אז 1הר"ס. וזהדחח *תי 7אגו7 ת7כו יגסקי ז לגז כשרראנס n* n nr nnpos
היה קברור מה היהודי? העם של בהיסטוריה קטן שיעור לשמוע תרצו אולי להם:

7ליש* מקדש בית ובעצם קני מקדק בית אחד, מקדק בית , הםיריה שהר הוא
נבגי ילמקדק בתי כל  הרומאים ידי על ונשרף הוירוס תמלן ידי על שנבנה

הבית. תג על דבר בני לא קלה כמאה בירושלים שהיו הנוצרים הטוייה. הר על
הזה הבית מן אבן על אבן תיש*ר שלא יישי של הנבואה את לקיים קרצו או
כנסיה, שום הקימו לא םקום סקל יזיהודי. העם קל למסורת הכבוד מתון או

מקודשים סקוטית לם *לה הבית. הר את ת08ו מסגדים. שני קם הקימו המוסלמים
תמותה בני *גו המקדש. בית את יב8ה והוא הטקיןו שיבוא אגדה יש לאיסלס.

חיצו קיר הוא המערבי הכותל לאיסלם? שייך הדוגית אבל דבר. לעשות יכולים לא
ולמקדש. בית את להרוס 1*t>h רצו הסגאנים כי הטק*ק, בית על להגן היה צריך הוא

שם ?גרים בחשבון בא לא אז חבית. הר זה הקודשים קודש אבל קדוק, םקום ובזיזייגסקזה הישראלית, המקלחת בנוכחות סיפרתי הזה הסיסור כל את ערבי. דגל
או ירדני כזיל דגל ל*נ0יף שאפשי ן) לאינסטיטיוש טוסד איזיל יש אולי אמר

כאלה דגלים ל22 טוכן שאני אסרתי מוסד? איזה לו: אמרתי x**x אז סעוי*.
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גאונית. המצאה לו היו/ה אז לדיין, סיפרתי זה כל .isntt ciV* ivy* em
נוזל. זה אגל הכנסת,  מוסד שיק וי/גיד לבזיזייגמקי לך

לכנסת, נעים לא יחס הבעת זה 8ר0: .ff

נ5ל. הדגל של הענין סקים מכל בניז; ט. בגהרייםךה"ט באחתשתיים במסעדה, האחרון ביים
אוי *ל אוחו, לכם אקרא אני עיני. וחשכו אותי קראתי מסמך. שטחה לי מביא

אלי כותב קרסר הנשיא יזוא^ זה ה המסמך קל התוכן יודלף. הוא אם ואבוי
מה וכל כבוס שסח היא שיישולים קיבע הוא הזה ובמכתב לסאדאת והעתק עיני.מכתב חשכו הזה המסמך אח קראתי נאקר ירושלים. על חל כבושים שטחים על שחל

בעבודה. התחלקנו אז ההסכמים. על לחתום צריכים כ^אנו האחרון, ביום וזה
גור^; את לקבוע 5ה באנו האם לו: אמר והוא למגדייל. שלחתי שמחה אח

אתם 6ת§ום מה מזרים. לס ומתן משא לנהל באנו אותה? לחלק ירושלים? של
אחרכך מירב. והוא לדבר ו*יגס ידי על נתבקש דיין זה? את כותבים
דברים לו ואמר והלך נתרגה 7'תבוא, מלקק והמזכיר ואמר יס לו את קווב קלב

כבשו הירדנים לוואלס: *מר הוא מאור. עמוקים דברים הסביר דיין דוסיס.
החוליס בית את הכנסת, בתי אח החריבו אותו, והחריבו הייזודי הרובע את

הדברים כל כשיו ד . וחיללו החריבו זיתים ה גזר קברות ה בית את , חרמו כמעט הגיוני,הדסה לא ©שוס זה כבודים? קסחים לזה קוראים ואתם בידינו נמצאים האלה
לבוא *ה רו שהוא ייקש הימים גאחד קרסר קרסר, עם יחה ק לי היתה ואניאחרכך הממשלה ראש רק ואני המדינה ראש שהוא ואמרתי מאגמי שלי. ל"קאבין*
א*לי םו8יע הוא לפתע זה. את קיבל הוא וסריא שקל* אחרי אליו. אבוא
הבלחון. לאנשי הכבוד כל בא. קהנ?יא ל.י הודיע הבטחון מאנסי ריכוז.ומישהו מוז'ה ממש היה שזה אףעלפי האמריקאים, על ניסכו לא הם1רים

ש7 תמונות ל*{*0>*ה הביא הנשיא בקי1ור, מחושמלת. תיל גדר מסביב
. לו הודיתי השמות. קם שלי הנכרים עיםונת לכל ו7לי יק'לו מאדאת

על נחתום שלא לו אמרתי עיגיי0. בארבע לשוחחאתי קירונה ואמר נכנס הוא
תדאג, ןול אמר: שלו החיוך עם הוא v ירושלים, על הזה המשפט עם מסמך שום
הוא . ר1ונך את שישביע מכתב ונשלח יהיה לא הזה המכתב בסדר. יהיי

הוגדר ירושלים של *מעמקה : שורות שלוש של מכתב וכתב הזה המכתב את ביסל
ניסוח זה ופתן. משא כך על לנהל ש1ריך נאמר שם ויוסס. גולדברג ידי 7ל

וסאדאת מכתב, לך אקלה אעי טכתכ, לי תכתוב אם לו: אסרתי כוללני.
קיבלה הכנסת 1967 ביוני שב23 מכתב, לו ללחתי ואני .כתב, לו שלח
ועל ישראל, *רץ כל על *ישראלי והסינהל הןיליוס החוק, החלת על חוק
אחת, עיר היא ירולייליט פיו על גו הוציאה jiVccdh ההוא החוק יסוד

לחלוקה, ניתנת לא ישראל, מדינת בירת
החוק? של ההסבר דברי הוכנסו ** כא1 למה JJlJJL^s

קיבלה הלאומי הליכוד ט&שלת הסבר. דברי ** : PJSi^JLif'ia
אותו הלי*י הטוסטים וקר הזה, החוק אח
הזו ?'הפ*^ה הוסכם המכתבים, חילו5י בגלל אבל סלסעותו. על ודיבר

הו1אח. אמריקה 7ל מיוזמתו שבאה
רוגירס. מתכנית שונה כך כל ^א הזו הפסקה ן: תי .9

לירושלים? השגרירות *ה מעבירים לא הם לסה אלין; ^,

גוישהו אמר בוקר, לפגות באחת הקיחות, באחת ז: בגי . ט רו?*ט
גנירת בירושלים מכירה לא הברית שארזוח

א^רתי *חדכך השיב. לא והוא יקראל בירת איפה הנשיא את לאלי>י ישראל.
לחלוקה, ניתנת ללחי מאוחדת, אחת, עיר היא ירושלים הנ?ליא. אדוני לו:

קיים. ישראל עט עוד כל ילראל קול הנצחית הבירה
התנחלויות, הקסאת שתהיה לכתוב רגו האמריקאים

יה לאה הקסאה. של המשפט את שיכיל מכתב שום על נחתום שלא אמרנו אז
של הרישומים ידי על לו הוכחתי התנחלויות. לגבי ערבי וסו נברא ולא
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כוחאדם תוס8ת לנכי הקפאה להיות יכיל שלזו טענתי ברק. פרוק
בםםיבת *תקד ביולי ע1םו שהוא לנ^יא, והזכרתי הקייפות להתנחלויות
רוגים שאנו לו אסרתי כו*אדם. תוססת תהיה אם מ1יר ליזה אסר עתנואים

ליאור? אותו יזרקו בן תלי אשה אם האם וכי המקפחות, את להגדיל
מתאר תכגיות אישור של הסרו1דירה תהיה ביגוןאין לאחר התנחלויות לקום יכולות ולפיהן

יי * י*.

האוסונוסימ?

גורל*י0. דברים ופתן, לפ7א רגיס דברים נשארו
כוח*דם. הוספת שתהיה ס בחח" סוכם

JJJ22. ם. ם רה

הנשיא, אדוני לו: אפרתי ההקפאה, בענין
שלוט, חוזה על ופתן פ** סגרים עם לנהל שלושה^חודשים שי7' ונקבע היות
אטילו *כישר# זה פה*בא. חלק קזה בנח"ל נשתמש , סרודנסלי זה את נעשה
סנוקרת אפיייו אבל בזה, מכירים שאיננו גינבה, אסנת של הרביעי הפרק לסי

התנחלות לנו יש הגולן. >רסת נחיל של התנחלות געשה הגנא. זה זו סבט
חיטים, ששת סלחםת שעד ישראל םדינח בתוך זה בחלוגה, סאור ותיקה
החודשים. קלוסת בתוך הירדן, בעסק לחייי נתנחלות עוד אולי ואפרתי

בקונגרס, בנאומו עליה וחזר םהפכתב הפסקה אח באוני הקריא הוא אחרכך
זה על לך ואח0חב כך על אחשוב אני לו: שאסרתי כתוב ברק של כרישוס
הסכפתי. *לא בוודאי לזה? שהסכפתי בדעתו להעלות יכול פישהו סחר.

0? אלא אחר ופתן משא היום לנו אי חודשים. לשלושה לו כתבתי לםחרת
שליחי ידי על טענתו את וטען המרתב את לקבל ר1ה לא הוא פגרים.

הטלוויזיות כל את לתדרך יכול .■הטסשל םסתבר בטלוויזיות. סקייסיםהםסייסריפרססנט לא *אנו בכך ביום 0עפים שלוק יגאו לטלוויזיות נבל הכרית. בארגות
קהוסכם. לפה לניגוד בקונגרס קרא שהוא הנוסח לפריה ונפסר הפסוכם, את
בסוף יותר. ולא החודשים לשלושת תן ואסרתיקילסכםתי זה על התלוננתי אני
הפריח, לך 7?ו*י0 מה על סרוגז nnn? ♦rye ואסר:? בזיזיינסקי אלי סל8ן
שהם נשבעו וכולם ליפקייז, ואת גיורדן אח בדקתי לך, להבטיח 1ה רו אני

שהראיתם היא לעובדה אבל הדליף, פי יודע שאינני לו אסרתי אז הדליפו. לא
* 8< לו אפרתי .pin* ^!j? tf ^yn rr עליו. 0תפתי לא 5עס ?לאף טססך לפריה

הביתה, אחזור אני דיין, ופשה ברק פרוס' xyxxxx***** עדים, שני לי
קראתי אחרכן הכל. ישם ברק שסרוס' רעתי על עלה לא לבדוק. לי תכו
שבת בםוגאי אז חורקים. שלולוה על ודיבר הנה בא ל'דיין פוסט בגירוזלם

לניי* סחר או היום יכתוב חו?ב ואני וברק ודיין עזר עם התייעזתי
נח"ל, פזכיר לא ואבי ופתן, הסקיא לתקופת חודשים שלושה  כתוב בו פכתב
לו קיולח אני נעטוד. הזו ולהתחייבות .rr3 ש ההתחייבות זו קובע. לא זה
אוסר אני פה ספר ועל אז זה את אפרתי פה מסף על מסביר ואני לוואי סכתב
הדברים, הם אייה יגל בעיניהם, חן יסגא לא שזה להיות יכול עכשיו. זה את

או&ר לא זה *ל חודשים, לשלושה היא תנחלויות.ההתחייבות ה יוקםו כן פכן שלאחר

חודשים. לשלושה התחייבתי סשתמע. זה כר
חודשיים, 8יסשד השלום חוזה על ופתן הםשא ופתן,אם א הס* בתקוות החורשים שלושת את קשרתי אני

נ21ב*1.ב1, 1^_1ננ

י?ין: פ. ם רר

לחודשיי היא ההתחייבות
ההתנחלויות. ענין זה בחודשיים. לסיים שנשתדל סאדאת עם תסכםתי אני
נעשה הגולן ברפת ש ואפרתי , ההתנחלויות את לחזק זכאים אנו בינתיים

גר0ח יש גרסאות: שחי יק הירדן. בבקעת גם אולי אחד, גח"ל התנחלות
שיש האומרת גרסה וי'ל ליישב נח"ל גרעיני היום שאין שאוםרח

בתוסטת הישובים חיזוק יהיה החוד"'ים שלושת תור גרעינים. משני יותר
נחיל ישובי שלושה או לגייס ויוקמו ועזה, שיפיין ביהודה רוחאדס

בארשבע. ליד in* פהם
יחסים להסכם להכניס רגה לא אריות .

דייילוםסיים יחסים שיוקסו יוכנס וזה פאוד עליו לח^ן קרסר אבל דיפלומטיים.
קורס, ניסוג אם חורשים. תשעה תור אלעריקי~רא0~^וחסד, לקו לךיסוג לאחר

אחר. במקום לא בירושלים, אוסר אני קודם. לירושלים לבוא יגסיר הוא
האפריקאי, הפססר כאן עד
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קהואהומכם, כסי הפסמך את תקראו כאשי
ביחס והן הטזרי למספר ביחס הן חלו י0ודיי0 שינויים איזה תראו

אפריקאי. ה למסמך

ראשונה בפעם קיבלנו שלנו: לוויתורים ביחס
בינלאומי משפטי במסמך לגו והובהר לאחר חלקיה* כל על 242 החלטה את

לקבל הסכמנו ההחלמה, של אינסננלי לחלק נחשב איגנו הסריאםבל כלל שבדרך
האבילות "אי לפלגים זכר אין בם5ם[ ההסכם. על לחת^ם האפשרות על ל;קל כדי

. ו"פרוויזינס פריגסיפלב" יש 242 בהחלטה הנשק". בכוח שסח כיבו? של
הטשסס 0י על טוען אני אם לנסיגה. בקשר שם מופיעה "פריגסיסל* פרוויזין?הפלה 'לזה לופר אקשר איד אז פחייב, לא הסריאמבל שכל הבינלאופי

# של ן י הענ את היכלנו
*ל בעיה ולא פרינית בעיה שזו הוא הפירוש בשפתו. ישתמש אחר ושכל £
כתוב מקופות קלמספר הסביר רוזן קטאיר לאחר זה את קיבלנו פליטים. ^
למעון נוכל אנו אז י7ראל, ן בבסחו ק?ור להיות צריך הפליטים שענין
r!*r זה ישראל, בסחון של אספקט כן גם זה התכוונו, שלכך היפים באחד

הקבר. לגבי שלנו השני הוויתור

8*8ל" *9לשתיניין ב ^כחו ם קו : שכל הסכמנו
א1לנו באנק* ווסט שכתוב פקום בכל אראבס". "סלשת'יניין זה אגלנו

לכתוב הסםטגו בשפתו, ישתמש אחד כל ועזה. ן שופרו יהודה, כתוב
זכות יש הא0 מיותר. הוא התואר ששם טענתי אני .^^ היבר # לכתוב אפשר ? שהי

אוסרים שהם סוכם טאוטולוגיה. הכל האנגלית. השפה של מהעושר

לבתוב למה אמרתי: *י*יי0 יאני
לזה שאין הודענו באסואן. כך כתב שהנשיא אסרו אזהם ,

חוקי. לא קזה נגיד משמעות, לזה שיק יטען פישהו אם אבל משמעות,
התעוקוה. שדות ענין *ה ויתור של נוספת בעיה

הזינוי*'? "שפירתהסדר בענין מה אר1ם: מ. היי*
מדבר. אני זה ולפי בתכנית פופיע זה ן; בג* פ. #מ ךת

םההסכם. ולתחלחלו חבריםילי?ראו שילל שמעתי
ופתן. *tc לנהל ו1ריך פסגרת שיזה להבין גריך היום. נמסרו בהרות ה הרבה
הדברים כל על נעמוד רבים חורשים או רבים שבועות שימשר הזה ומתן במשא

פירוזלם. לשני ניתנים ה דבריס הרבה פה שיש נכון לבסחוננו. החקובים
פקום. פשום אותנו סוגיא י1* אי7 סוף סוף שלנו. הפירוד על נעמוד אז
האלה, במקופות עומדים שאנו בעובדה נזלזל אל מיליססר. אף עזבנו ל§

ומתן. ס*א ויהיה ישראל ון לבס נדאג אבו נולדנו. לא אתמול
 תעופה שדות ששני רגינו ילתעוסה. לשרות ועתה

תחת היה הסקורי הרעיון אזרחיים. תעופה לשדות יהפכו  ואופירה איחס
עם החבילה עסקת בגלל בייחוד עגיון, ישיאלימזרי. סשות$ אזרחי טינהל

ואחרכן במ1רים לגטאסי עזר בין שיחות כך על היו אגלנו. ישאר בוועידה.פעור***, וגם בממשלה גם קושי, יהיה לא ללבזה רושם שנתקבל ונכון . סאדאת עם
ש18זיק מסכימים לא אוין בשום נכון. לא הזה שהרושם התברר בקמפדיוויד

העטרה, את לקנות זריך הסכם, רוצים ואט ישראלי, ציאי פתקן שיפונה סיני בשטח
האמריקאים. עם נדבר קזר, של מקורי רעיון היה וזה אפרנו, אז הסכם בסיני,רצינו התעופה שרות שני אח לבנות משגה היה שזה טען ן שיו אריק אגב,
גיאוגרפית. מבחילה ^סן ההבדל הנגב. בתור אותם לבנות היה שהנייר טען הוא
רחוק זה ער*, ליד יהיה האלטרנטיבי השדה om lXliK.^1
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שדוח לכנות סכי0י ה הא0ריק*ימ IMXI.^.2
גה, * לפני אלטרנטיביים

*

k** אני אבל לחיטה, הגיע זה שטעתי. ל* ן.; י 1 3.jJL.iLm
ן יו הרע את לה ע ה עזר כן. על שטעתי בטלוויזיהלא בנגב. תעו^ה שדות קני לנו "'יבנו האמריקאים עם נדבר בואו

םוסרז קזזיל חושב י אב דולר. מיליארד יעלו האלה התעופה עדות ששני נמסר
סיקור לעשות רו*יס הס זה. בענין סכתכ לגו כתבו לא עדיין האמריקאים
עוזני0 איננו שברור, מה אבל קשה. ייל יה שהשטח להיות יכול הקמח. קל

תטעוליים. יהיו לא החדשים התעופה שדות עוד כל הקייטים התעלסה שדות את
הסגת של התקופות עס משתווה זיל שנתייםשלוש, לקחת יכול וזה והיות

שנתיים עור תעבורנה ואחרכן חורשים 9 עד *ל הראשונה התקופה כוחותינו:
קנתייסקלוש קבאותן להניח v* w הבינלאומי, לגבול שנימוג ער

יעברו הס ואז ותסעוליים גמורים יהיו האלסמנסיביים התעופה שדות שני
בסחונת ןרכי אה י90ק שזה קבורים "לנו הסוסחיס 15רי. אזרחי למינרל
ביגלאוטי אזרחי לשימוש יהיו התעופה קי?דוח הבטיחו המכריס ישראל. לישראל.קול לתיירות כולל

אתמול 7אסרתי כ!!י ר8יח: בפיחהת הישוביט לגבי .
ן אוורו ה היום עד מאבק ש ט ניהלנו , מאבק בטלה ז>זל ומישהו בכנסת,

רוגת אני לי: אמר הנשיא בזיזיינסקי. א1ל וגס ואנס א*ל גם קרסר, אגל ג0
אותו *כנע וניסיתי סאדאת עם דיברתי הי?ובי:1. הקירת בעד אני לך: להגיד
"בשבילו אמר הוא כלום. הו*יל לא ישארו. האלה שהישוביס שיסנא^םידור
סעם. עוד אליו ללכת יכול אני הנשיא: והוסיף חיים#וסוות. של שאלה זו
כ!1בנו יהיה מה בלבי? עקלתי =ה הסכם. אין אז , לא לומר יכולנו אז

ולאהשקגו , מוסכם היה כמעסתכל לשקול. 1ריך אבל , חושש שאני לא בעולם;
ע3ט1בנו היתה דעתי נשארים. רפיח בפיתחחא שהישובים זה גגלל רק הסכם

אחד יריד יהייל ולא באירו8ה, שנית , באמריקה כל קורם בלתילסבל, יהיה
שלום; חוזה לחתום טוכגים המכסתם, הכל לנו: יגידו כזו. עטרה שיגדיק
טתפונז הכל זה ובגלל הזה לענין לאו ואפרתם ב#98 מכן כבר שלום חוזה

בלחי היה ס1בגו אז ימוד). לו שאין (דבר ולמלחמה נ6ס לחרם *6ויים ונהיי
לומר למשלחת יש זכות איזה בלתי*סשרי. זה הן? לומר? יכולתי מה נסבל.
אמרתי לכן ישארו. הישובים שבה עלום תכנית לגו יש ישארו? לא שהישובים

נולד פה ישראל. כנסת לפני הזו השאלה את להביא אחר: דבר לעשות יכול שאני
התחמקות, שזו מזה עעה דבר* העתון החופשית. 1ב7ה הה קל הרעיון
לנ9יא אסרתי מחשבתי. על זאת העליתי לא העבודה. את יעשה שהמערך

כשבאתי . יין "'3 חו ליז1בעה זה את נשאיר <*ז דעות, חילוקי יהיו בטפלגתי שגס
סילוק אבל שלום, להביא רו*ה בגין נלוז, תכסיס שזה כתבו עיני. חשכו הביתה
3ר*. ולא היה לא . האופוזי*; של בייחוד הכנסת, של מלאכתה זו * כזה.הישובים דבר גדעתיז העליתי לא

תימנע האפילו הברית באר1ות אמרתי אתה *לי1.! <"*

בכן טה של נין ע לא זה דעתך. את רעתו.מלומר את נמממלהגיד הםכ0 "ל שחתם ממשלה שראש

נגיד לו: אמרתי לקרסר דיין עם הלכתי באקר _J.l'li_J.i?JL.a11
נלך אנו פה, להכריע יבולים לא קאנו לדיין:לנקיא אמרתי אז היחידה. האפשרית הםטלכחית התגובה זו  אמר דיין לכנסת.
יכול "'לא אמר ריין *ז מחריש. ?אני אגיד אני משפיע, שאני יי1א שלא כדי

לו: אמרתי רעתו. את קיבלתי אז מחריש. הממשלה קרא? להיות
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om? אמרת פוסט בוושינגטון *לך בראיון אלו1.? ■*
תתפטר, הנישאים, בשני במיעוט עגמך את kxdh
רושם לקבל יכולנו ה כלומר, תת0טר. לא הישובים, בנושא במיעוט תימצא ואס

לשלום. מוכרח תנאי איננו שהפינוי

החלטתי, לא שעוד אמרתי מוטעה. היה הרושם tk''112£, £ 6 ו1
להישאר אי*לר אי לאום ובקעת נואם קאני וכןאמרתי החלטתי, בארץ האלה המאסרים את כלקראתי אבל רעה. להביע בלי תמיר
משום עכשיו. בפנינו הברירה שזו אוסר בכנסת שאני המסק"#, בישיבת אפרתי
המתיישבים, את לפלות החלטה תהיה Mb שאם כותב קרטר אל במכתבו שסאדאת

הברירה, מהי אז בסלה. ומתן המשא 3ל המסגרת וכל ומתן, א ט? ה יתחיל לא אז
הישובים, הורדת גר נ שהגביע הכנסת על להשפיע ,**** עצמי. אה לואלתי כך

שלום, חוזה על ומתן משא של תחילה ואין בטל בקספדיוויד שעשינו מה כל ואז
האפשרות איטר#די9ה גמרתי w היובים. בהורדת שתי',מון הכנסת על להשפיע או

מחר, מורדים לא שהישובים לדעת ויש ב0יעתי. הנגד קריאת למרות השניה.
תקופה הזכיר אפילו מישהו יהיה. בכלל מה לדעת אין מחדש, אותם ל#ב כנם.צריך על ישארו והישובים הסכם, יהיה שלא ויתכן שנים, חמשיעשי של
או בנובמבר שהיה כפי תיאורטי לא שהוא זה, ה המיוחד הסיכוי את למנוע אבל
השלום, להסכם הנוגעים 98^ על הסכמנו במסגרת כי ממשי. סיכוי אלא , דצמבר

ושבלי, לי, אוטר מצפוני אז הכל? את לבטל זה ענין ובגיל
מתוך אלא למוח, הלב בין הפרדה בלי לבי, ררוקסן, הרב היקר וידידי

לי אומר מצפוני  במלחמה להיהרג העלולים בנים להם שי?' למתיישבים הדאגה
עגלחטנ פי על אף ההנאיהזה, את מקבלים קאנו ותאמר המלאה האחריות את עליך קח

בבגידה? אותי להאשים צה רו מיק"הו m. יוויד בקםפד לרבות ה?ניס, כל נגדו
ברור לי היה מצפונית. הכרעה זו רוצה". שאתה במר. ברוסית שאוסרים כפי
תסכם לחתום ספירים בחודשים סיכוי לנו יש אמת. של רגע בפני עומדים לבנון,קאנו עם בעיות לה יש , אותנו תתקוף לא סוריה ערב. במדינות הגדולה עם שלום
מתוך אבל מלחמה. ולעשות להפר אפשר שלוט חוזה גס אותנו. תתקוף לא ירדן

£גדיר1. שאין מוגבל בלתי לזמן המלחמה הפסקת זו ההגיוניות ההנחות
הסיכויתזה? את למנוע אז ל'נה, לחנייים להיות ויכול יינים לחםיז להיות יכול
הזו האחריות ואת אחריות. עצמןז 1*9 לקבל מוכן להיות צריך גבר, אדם, אז
וההפגנות שתהיינה הקללות כל ועם אותה. אוסיףלקבל ואני עצמי על יבלתי

את ל*?ר ואבקע לכנסת מכאן ואלך זה. כהוא מכאן אזוז לא שתהיינה,
אותי חייכת הס.;שלה להפריד. יכולה הכנסת להפרדה. מען סיקהו ההסכמים.

מכרי? קולית ביוב להפרדה. להסכים 1ריך המגיע שקידם לי אמרי להטריד. לא
שדרשתי ובזבה שקר וזה י1ביע. אחר כל יאחרכך להפריד. לא בם"שלה הוחלט

, אליציה גקו לחברימ אסרתי אני אהוד: ב*רק, 7אמר כפי משמעת. כפיית
של רוב כל קודם דור* אני וחרפה. בושה אתכם? יציל שהמעריך ריגים אתם
מיעוס יהיה שלנו אבל לו. הכבוד כל בעד, יצביע אם המערך, הקואליציה.

בקואליציה לחבריכ זי* אני לכן וחרפה. בושה אותנו? יצילו המערך וקולות
איתי. להוציא אציע לא נגר, שיצביע טי משהו? נו9ה אני אבל בעד. להצביע
אמונים גיש אתמול לו. מאמין ואני דריקטן, הרב חינם, וגבת שנקרא ג מיש יש

אחת£ צרה להם יש אבל אליהם. יחמי את אשנה לא בוגד". "בגין וקרא לביתי בא
ארץישראל בשביל קיקשי אנשים ייקוביפ הזה השולחן סביב גם משיחיות. בוגד,תסביך לי קוראים הם אם כמשיחים. להופיע צריכים לא והם כעבר, מהם יותר

ומצפוני. אחריותי לפי נהגתי אבל באהבה, זה את מקבל א1י

והבסחון החוץ ובוועדת היות מבקש, אני
קבאתי ל8ני מיהרו קלי חברים שמספר אלא דבריי. את לקבל הצבעות, אין
צריך לא בשאלות. להציק סתם או טקשן סתם של שאלות להציג או והבהרתי,
דעתי את שם לשנות הייתי צריך אני ייתורים. עשינו נכון, למהר. היה

זו אבל אותם. להזיז ל* להם להבטחתי מאור, לי §קרים שהם תילוביס, לבכי
ועידה היתה לא וינה ועידת םיוחן:.£אז דבר זה יום. 13 שנמשכה ועידה

שלום חוזה ומושג פסיק, בכל מספל ולילה יומם ארצותהברית נשיא כ*ז.
הגל? לבסל אחד ענין בגלל צריכים אנו * מצרים. עם קליפ הסכם ממש שהיא

M
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הישובים לגבי תקדים ntr שטוען 0י
vonvc# 7,7r litt n* הוא טה יודע איגנו וברטתהגולן, ושומרון ביהודה

יה. ג גו 0 בד

שמורד המכתב את קרסר באזני קראתי
בדיוק לא גולן. ה על ונישאר בעמדתנו יתמכו onvנאמר ו*ם לרגין, שלח

זח על רגז קרסר נולן, ה ברמת שנישאר לכך משקל יתנו ^ה0 אלא זה, בנוסח
אז אתנו. שיתייעצו הפימקה את קראתי **חרכר המכתב. את קורא שאני
של* הגעות קיבלו מהותי. xkxk לא סור>1לי, באופן קויימה ההתחייבות
שי1ית0, מה יל את הישגתם ממשי ן ס באו לי: אמר קרטר לבסוף ושומרון.קיבלנו. ביהודה לגב* במיוחד התכוון והוא

לסאדאת.* גם זה אח מר א שהוא להניח יש אר101 10 ר ה*י
לא נשבע ס^ראת סאדאת. עם בסגישה *n. .n kV ן; ?jj.a a nT

שבועות. שלושה לפני רק אתנו לדבר
ל* שזיו נשבע המערבית" ב"גדה כובש. ככוח ישראלי *:/! להשאיר לא נשבע ושומרון.הוא ויהודה זיל ע את לקבל הם זריכים שנים 51 w א'ו שנים, 5 להיות יכול

/ ?VtVtV אטשר זה בכל

עז הכניסו העז. של המיפוי גס nt ot* 1 נ. ן t^לו *

אותה. ניאו והו \
יי גדולים.. סומים אלא לאעז זה סוליסיח מבחינה .\\/ נ* כ ט. ט רה

ואבוי או* הם*רי, המסמר אח מפרסמים היינו cm
יזי*רבי. במחנה ידה קו שהיה מה

ו

נעיניו, חן םו1א אני אם היושבראש, אדוני
וח1* שעתיים לפניכם הר1יתי ולדיון. לשאלות נוספת ישיבה גק^ע גוא

השבוע. גם מוכן אני נוס8ח. ייגיבח לקבוע מקקש ואני
רבה. תודה עלינו. מקובל זה ארנם: מ. ** ^יי

\ י, \
13:05 ב?לעה ננ9לה בה י יש ה




