
 גרב. כובע מסיכת פניו כשעל ראשון
גר אישים מתקבצים הבניין בפתח למטה,
ביני למקום. שהוזעקו רמי־מעלה מניים

 שר־הפנים גנשר, הגרמני שר־הפנים : הם
הגר שירות־הביטחון ואנשי בוואריה של

 הבניין את מקיפים חמושים צלפים מני.
אול שהציגו החבלנים עם לדבר בנסיון

 200 לשיחרור תביעתם למילוי טימטום
 לפי 9 שעה :בישראל העצורים החבלנים

יש שעון לפי 10.00 שעה גרמניה, שעון
ראל.

 לשם האולימפי, הכפר מינהלת בבניין
 הישראלי האולימפי הוועד ראשי התקבצו
 כולל הישראלית, המשלחת ראשי במינכן,
 מהבניין להיחלץ שהצליח ללקין שמואל

 בני־הערובה, את המחבלים מחזיקים בו
 כדי ישראל עם טלפונית להתקשר מנסים
לעשות. מה הוראות ולקבל לדווח

0 שעה 7 .3 0
במינ שקרה מה על ראשונים דיווחים

 לשרי־הממ־ לשירותי־הביטחון, מגיעים כן
לרא נודע במינכן למשרד־החוץ. שלה,
 בני- על שהשתלטו החוטפים כי שונה

 ספטמבר לאירגון משתייכים הערובה
השחור.

 כל פעולה. כל ננקטת לא בישראל
 מבקשים דיווחים נמסרו להם הגורמים

בתמונה. להיות על־מנת נוסף מידע

 לאווירה אופיינית זו תמונהמחנים מחנים,
בירושלים, בכנסת ששררה

 בידי הישראליים הערובה בני הוחזקו בו ביותר הארוך ביום
 במינכן. האולימפי בכפר השחור״ ״ספטמבר מאנשי חוטפיהס
 הלוחץ רוזן, שלמה מפ״ם ח״כ :לשמאל) (מימין נראים בתמונה

יצחק ההסתדרות מזכ״ל אלון. יגאל ראש־הממשלה סגן של ידו את

 חיים המסחר־והתעשייה שר מול למצלמה) הגב (עס בן־אהרון
 שר־המיש־ מול הילל שלמה המישטרה שר ידיים; החובק בר־לב
 ח״כ נראה משמאל שפירא. שמשון יעקב המתפטר־חוזר פטים

 ניהלו במינכן האולימפי בכפר שעה, אותה קרגמן. ישראל העבודה
 עם משא־ומתן משמאל) למעלה (תמונה בוואריה ממשלת נציגי
הישראליים. הערובה בני את שהחזיקו הטירוריסטיס קבוצת מפקד

08.10 שעד■
 ממשלת־ בין נוצר ראשון טלפוני קשר
 יגאל ראש־חממשלח סגן למינכן. ישראל

 אורן, יריב עם טלפונית משוחח אלון,
 ממקור לו המספר הספורט, רשות מנהל

 לדבר מבקש אלון שאירע. מה על ראשון
נותן זו בשיחה ללקין. שמואל עם גם

בדות ות העו אותן •חקור לא החקירה שצו

הממשוה עשתה סה
מינכן1 כו 11־ה :טבחו 1 1(1 □ח

כ דעודהקהל עברה מינכן שואת אחרי כדכד שמטות שלושח
 של להפקרתם שהכיאו המחדלים, שערוריית על לסדר־חיום ישראל

 פנחס שד כראשותו החוקרים צוות ישראליים. כני־ערוכח אחד־עשר
 שד השונים חאפפקטים את לחקור ראש־הממשדה עד־ידי שמונח קופל,

 שוליים פרטים כחקירת — מראש צפוי שחיה כפי — עוסק הפרשה,
 כשירותי־חכי־ מחלקה ראש איזה :כמו הפרשה, שד מחייבים וכלתי
 הישראלית האולימפית למשלחת אבטחה לשלוח שלא החליט טחון

 ומחדליה אחריותה :החקירה שד העיקרי הנושא ך למינכן שיצאה
 נושא כדל משמשים אינם במינכן, שאירע למה ממשלת־ישראל של

 הכזיונות כד שד הכותרת טדת את מהווים שהם למרות לחקירה,
המצ חדשים פרטים נופפים הימים, שחולפים ככל זו. כפרשה שאירעו

 כפס■ 5כ־ ממשלת־ישראל •טל הנורא והחידלון האונים הוסר עד ביעים
 ונטבחו במינכן הישראליים כני־הערוכח נתפסו בו חיום השחור, טמכר

 עד •שנחשפו והעובדות הפרטים אוסף להלן ערבים. טירוריסטים בידי
 יחד המצטרפים השחור, ג׳ ביום בממשלת־ישראל שאירע מה על כה

ביותר. חמור דבתכ-איישום

חד שני על השתלטה פלסטיניים חבלנים
מחב אחד הישראלית. המשלחת של רים
 ונהרג נורה ויינברג, משה המשלחת, רי

החב לבניין. מחוץ אל הוצאה וגופתו
 בבני־הערו־ מחזיקים הם כי הודיעו לנים

 ישראל מממשלת ותובעים הישראליים בה
 בישראל, העצורים חבלנים 200 לשחרר

 שיחדור תמורת להם, שתוגש רשימה לפי
 בנשק החמושים החבלנים בני־הערובה.

 אם בני־הערובה את להרוג מאיימים
לחלצם. נסיון ייעשה

 שמואל מצליח בניין באותו מהדרו
היש האולימפית המשלחת ראש ללקין,
הישרא העיתונאים עם להתקשר ראלית

על להם למסור במינכן, השוהים ליים

 אל גם מתקשר הוא שנערכה. ההתקפה
היש הספורט רשות מנהל אורן, יריב

 במינכן, שרתון במלון המתגורר ראלית,
בני־הערובה. תפיסת על לו מוסר

0 שננה 7 .0 0

 מתחילות בעולם הידיעות סוכנויות
 ברורות, בלתי ראשונות, ידיעות להעביר

 ישראליים בני־ערובה עשרה תפיסת על
יש עיתונאים במינכן. האולימפי בכפר

עיתו למערכות מדווחים במינכן ראליים
 מה על ראשונות ידיעות בישראל ניהם

שאירע.
טירוריסט מופיע קונולי ברחוב בבניין

5 גי, יום

0 שונה 5 .3 6

אל ו;1ש/ ■3ל שר י
לבו־
תיקי

 השחור, ספטמבר חוליית אנשי 8
 עימם ונושאים אימון בבגדי שים

האו הכפר גדר מעל מדלגים ספורטאים,
 לעבר דרכם את עושים במינכן, לימפי
 בתוככי קונולי ברחוב 31 מיספר הבניין
נפ חדרים במיספר מתאכסנים, בו הכפר,
היש האולימפית המשלחת חברי רדים,

למינכן. ראלית

0 שעה 5 .4 5
 הבית מכיוון נשמעות ראשונות יריות
שירותים אנשי קונולי. ברחוב 31 מיספר

 ליד מתקבצים האולימפי בכפר ראשונים
מ וחלק לחלונות מבעד לבית. הכניסה
מ כמה החוצה חומקים הבניין, כניסות

הישראלית. האולימפית המשלחת אנשי

0 שונה 6 .0 5
לתח מגיעה ראשונה טלפוניה קריאה

 האולימפי. בכפר הגרמנית המישטרה נת
 מהבית שנשמעו יריות על בה נמסר

 ביטחון ואנשי שוטרים קונולי. ברחוב
הבניין. לעבר חשים

0 ה1שו 6 .5 0
היש המשלחת התאכסנה בו הבניין

גר מישטרה בכוחות כולו מוקף ראלית
 מנפרד ד״ר מינכן, מישטרת מפקד מניים.

 דיווח מקבל במקום, שוהה כבר שרייבר
כנופיית המצב: על במקום מהשוטרים


