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 במינכן, לטבח הראשון הצורב כאב /

 תביעה צפה המבצעים, על הראשון והזעם
בישראל. אזרחים אלפי מאות בלב זו

 כזה, נורא שמחדל להיות יכול איך
 המישלחת חיי הבטחת לגבי שהיה כפי

 איך ? תום עד ייבדק לא האולימפית,
 ולא באחריות יישא לא שאיש להיות יכול

קיצוניות? מסקנות לגביו יוסקו
 פרלמנטרית — לוועדת־חקירה הדרישה

 כימעט ימים תוך הפכה — ציבורית או
 הדליפה מאיר גולדה אפילו הכלל. לנחלת
 ששאר אלא ממלכתית, חקירה בעד שהיא

לכך. התנגדו השרים
 מפני זאת: לנחש אפשר התנגדו? מדוע

 חלקית לפחות נושאים שרים וכמה שכמה
 להתגרות מוכן אינו מהם ואיש באחריות,

 ,־במח חלק להם שיש אדירי־הכוח בגופים
 שרות־הביטחון־ה־ כנראה, ובראשם, דל.

 בעוד שב״ב, לו קוראים שיודעי־דבר כללי,
שין־בית. לו קוראים שכותבי־הרומנים

 להקמת התביעה את דחתה הממשלה
 אליבי, לעצמה מצאה היא ועדת־חקירה.

המידע.״ את ״לאסוף גולדה את בהסמיכה
במיקצת. מוזרה כשלעצמה זו החלטה

 שתתי־ ,בממשלה חלוקת־הסמכויות לפי כי
 ראש־ אחריות לתחום שייכים הביטחון

 הוטל המידע״ ״איסוף כלומר: הממשלה.
 ראש־ שהוא השר זה (במיקרה השר על

 להיות היה צריך עצמו שהוא הממשלה)
גולדה. את תחקור גולדה הראשי. הנחקר

 את יחקרו שרותי־הביטחון דיוק: ליתר
שרותי־הביטחון.

שהתאי מסקנה גולדה הסיקה השבוע
לבי בוועדה ובחרה המגוחך, למצב מה

סקנדל. הוא שהרכבה ועדה העניין. רור
 כזאת, ועדה עם להשלים היה אפשר

הוע אילו ועדת־חקירה, של מעמד בלי
הידועה ציבורית אישיות בראשה מדה
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 בעודם בני־הערובה של האחרונה התמונה זוהיבחיים בן־העוובה
 האולימפי בכפר להמריא עומד המסוק בחיים.

נשקו. את המכוון מחבל — מאחוריו כבול, בן־ערובה יושב מלפנים לשדה־התעופה. בדרכו

 בעלת ובמעמדה, באופייה כבלתי־תלוייה
להתג כדי הדרושים ואומץ־הלב הכושר

 דיו־וחשבון לדרוש בגדולי־המדינה, רות
 ראשיו את ולחקור משרותי־הביטחון,

 לסקוב חיים :למשל שתי־וערב. חקירת
ידין. יגאל או

 הוועדה בראש גולדה העמידה זאת תחת
 לאחרונה רק ששוחרר קופל, פינחס את

 הוא קופל המישטרה. כמפכ״ל מתפקידו
 כישרון שגילה וסימפאטי, חייכני אדם
 יחסים ושמירת סוערים גלים בהחלקת רב

 זאת לעומת הציבור. חלקי כל עם טובים
 אפילו הדרושה החזקה היד את גילה לא

נכשל. כן ועל — במישטרה
 דווקא, כזאת, מאישיות לדרוש קשה
 שרות-י־הביט- ראשי על מילחמה להכריז

 מחדליהם את ללא־רחמנות לחשוף חון,
 את שידרוש במצב ולהעמידם הרי־האסון,
מהם. כמה של התפטרותם

 כיטו־ את שיחייב מצב שכן: כל ולא
שרים. של ריהם

 פונקציו־ שני הועמדו קופל של בצידו
 אנשי־התפנו־ השילטון, של ותיקים נרים
המ הקבוצה חברי שרים, כמה של קים

הממלכתית. הכלכלית בעילית צומצמת
 מידת־מה מגיעה ציבורית ועדה לכל

 זו ועדה שהרכיב מי אולם אשראי. של
 רוצה שאינו מראש עצמו את החשיד

 בווע- אלא וחסרת־המלה, נמרצת בחקירה
 בשלום העניין מן לצאת כדי דת־אליבי,

מהיר־השיכחה. הציבור את ולהרגיע

ן

בי־ 1 בס מת ■
מת הערובה

ראשו כבולות. כשידיו במקומו,

 בשדה־התעופה הבוקר. לאור מסוק אותו
 יושב הישראלי בן־הערובה פירסטנפלדברוק.

מחבל שוכב המסוק לחרטום מתחת שמאלה. שמוט

 מוטל לרגליו שגם שני, נראה הראשון המסוק מאחורי ).1 (מיספר למחצה עירום מת.
 הפדרלי מישמר־הגבול — ״בונדס־גרנץ־שוץ״ הכתובת המסוקים על ).2 (מיספר מת מחבל

גוטפרוינד. יוסף שופט־ההתאבקות זהו ההרוג, את לזהות שניתן כמה עד (הגרמני).
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