
)13 מעמוד (המשך
 המשלחת לאנשי ראשונות הוראות אלון

לפ כיצד האולימפי בכפר הישראלית
 פוקד במשא־ומתן,״ זמן ״לסחוב עול.

לפ אפשר איך אפשרויות ״לברר אלון,
בני־הערובה.״ את לחלץ כדי עול

08.30 שעה
 האלימה ההתפרצות אחרי שעות שלוש

 הישראלית, האולימפית המשלחת לבניין
 שרי בין ראשונות טלפוניות התייעצויות

 לנקוט. שיש הצעדים על ממשלת־ישראל
 כנסת ישיבת נקבעה יום שלאותו מאחר
 השרים כל מוזמנים בבוקר, 10.00 לשעה

 תוך שתתקיים ממשלה לישיבת בדחיפות
.09.00 בשעה שעה, חצי

 שגריר בין ראשון טלפוני קשר נוצר
 מיש- לבין בן־חורין, אלישיב בבון, ישראל

 לבד הוראה ניתנת בירושלים. רד־החוץ
למינכן. מייד לטוס חורין

09.00 שסד.
 מאות מתכנסים במינכן האולימפי בכפר
 המשלחת של הנצור לבניין מסביב אנשים

 מנסים ביטחון ואנשי שוטרים הישראלית.
ב מיגרשים בכמה הסקרנים. את להרחיק

 לקראת להתאמן ספורטאים מתחילים כפר
 את עדיין תופס אינו איש התחרויות.

שאירעה. התקרית משמעות
 חברי מתכנסים בירושלים הכנסת בבניין

ישי ממשלת־ישראל. ושרי המערך סיעת
כהק מראש, נקבעה המערך סיעת בת

 על בכנסת להיערך העומד לדיון דמה
 יעקב שר־המישפטים של לממשלה החזרתו
 לגבי קו לקביעת וכן שפירא. שמשון
 אי־ להביע אחרות וסיעות גח״ל הצעת
זה. רקע על לממשלה אמון

 שאירע מה על יודעים כבר הח״כים
 מאיר, גולדה ראש־הממשלה, במינכן.
 לאולם נכנסת הרף, ללא ומעשנת עצבנית
ומו החברים סליחת את מבקשת הסיעה,

מינכן. אירועי בגלל שתיעדר דיעה
 מצליח פרס, שמעון שר־התיקשורת,

ב האולימפי מהכפר ישיר טלפון לארגן
 פתוח שיישאר הממשלה, לחדר מינכן

ממינ אינפורמציה תימסר ובו הזמן כל
והוראות. הנחיות לשם ויועברו כן

09.50 שונה
 נערכת הכנסת בבנין הממשלה בחדר
מהידי המומים השרים הממשלה. ישיבת

 במינכן. הטלפון באמצעות המגיעות עות
 הכנסת ישיבת את לבטל לגולדה מציעים

ל לשמוע מסרבת גולדה שפירא. בענין
 יכולה מה דיעות מביעים השרים הצעות.

לעשות. הממשלה
עצ שהוא אלון יגאל מציע זו בנקודה

ה בתור בחשאי, לגרמניה מיד יטוס מו
האו והמשלחת הספורט על האחראי שר

 וי־ עם הטובים קשריו בגלל וכן לימפית,
 אישיות עימו לקחת הציע הוא בראנדט. לי

 תוכנית על לפקח כדי בכירה ביטחונית
הגרמנים. של המבצעים
 כל אלון. של הצעתו על ויכוח מתחיל

נסי בעד או נגד טיעוניו את מעלה שר
ב תומך בר־לב חיים רק אלון. של עתו

 לבזבז שאסור נימוק מתוך אלון נסיעת
 אחרים, שרים אבל יקר. רגע וכל זמן

גלי וישראל דיין משה שר־הביטחון כולל
 אינה שישראל הטיעון את מעלים לי,

״א במינכן. בנעשה כלל להתערב צריכה
 אמר מהגרמנים,״ האחריות את להסיר סור
 מהצד שנעמוד יתכן ״לא השרים. אחד

מנ להתערב,״ שנוכל בלי בלבד כצופים
אלון. לנסיעת התנגדותו את דיין מק

 העברת מלבד דבר, לעשות לא הוחלט
 הגרמנים. לידיעת ישראל ממשלת עמדת
הח בפרשת לעסוק חוזרת מאיד גולדה
 לממשלה. שפירא שמשון יעקב של זרתו

ה אחרי עוקבים למזנון, יוצאים השרים
ברדיו. ממינכן הודעות

10.00 שעה
 עמדה בה הכנסת, ישיבת מועד הגיע
 לממשלה. שפירא צירוף על להודיע גולדה
 עשרות כמה יושבים המליאה באולם
 אבל להתמלא מתחילים היציעים ח״כים.

 בגלל כי נמסר מתחילה. אינה הישיבה
.11.00ל־ הישיבה נדחית מינכן התרחשויות

 דיון לערוך הצעה יוזמים במקום בו
 גח״ל, במינכן. במתרחש בכנסת מיידי

 הצעה מגישות אחרות וסיעות הזה העולם
דחוף. לדיון

 הכנסת. למזנון עוברת הכובד נקודת
 המערך, של הח״כים כולל הח״כים, בין

 קשירת על כללית התמרמרות מורגשת
 הדיעה מועלית מינכן. לענין שפירא ענין

במינכן הקורה את לנצל רוצה שגולדה

 לממשלה שפירא צירוף את להעביר כדי
במליאה. כללי ויכוח בלי

11.00 שעה
מנ עם נפגשים גלילי וישראל גולדה

מוס לנוסחה עימו להגיע כדי בגין חם
 מציע בגין בכנסת. שייערך הדיון על כמת

שפי ענין את בכנסת כלל להעלות לא
 במינכן. במתרחש רק לדון יום, אותו רא

 כלל. לוויכוח מקום שאין סבורה גולדה
 על הודעות: שתי בכנסת תמסור היא

 מינכן פרשת ועל לממשלה שפירא צירוף
 המושב. יסתיים ובזה

 שוב. נדחית הכנסת ישיבת
הכנ של ב׳ (בקומה הממשלה בחדר

 נערכת המליאה) לאולם מתחת קומה סת,
מגי ביטחון אנשי נוספת. ממשלה ישיבת

 טלוויזיה צוותות מפני הכניסה על נים
במיסדרון. המתרוצצים

 יציאתו את לאשר שוב מציע אלון יגאל
 שוב, נופלת הצעתו לגרמניה. המיידית

 השרים בין דיין. התנגדות בגלל בעיקר
זמן של עניין רק שזה אווירה שוררת

 ישראל הכנסת, לידר דחוף מיכתב משגר
 שפירא ענין את לדחות תובע ישעיהו,

 כדי מינכן, בפרשת הדיון את גם ולבטל
לעניין. להזיק לא

 של א׳ בקומה הכנסת ועדת בישיבת
 עניין על לדון מחליטים הכנסת בניין
ב ראש־הממשלה הודעת אחרי מינכן
שפירא. בעניין גם לדון ואחר זה עניין

 הכנסת. במזנון יושבים הממשלה שרי
מא פרס אלוף־מישנה. בחברת יושב דיין
 יושב שפירא אחר. שולחן ליד לרדיו זין
שלי ■שולחן ליד הפנים אנשי־מישרד עם
 לגולדה ומציע המזנון את עוזב דיין שי.

 הדאגה הסיבה: למינכן. יסע עצמו שהוא
 מסביר כיצד הערובה. בני לגורל הגוברת

 שהתנגד אחרי לנסוע נכונותו את דיין
 הוא דיין, מסביר ובכן אלון? לנסיעת

 רשמי כנציג או כשד־הביטחון יסע לא
 למג־ כ״מומחה״ אלא ישראל ממשלת של

 בעיקר. והחבלגים הערבים של טאליות
ש כמו שולל אותם להוליד יצליח אולי
סבנה. מטוס בפרשת עשה

מח הנסיעה. את לדיין מאשרת גולדה
הביט־ ״האישיות טיסת את לעכב ליטים

זמיר איש־מיסתורץ
בכירה ביטחונית אישיות

 שוביהם. מידי בני־הערובה שיחולצו עד
 נסיון סמך על אופטימית, היא ההרגשה

רו אינו שדיין מתלחשים בישראל. העבר
 זרי־הדפנה עם ממינכן יחזור שאלון צה
 בעצמו, לנסוע רוצה דיין החילוץ. של

 להציע חושש הוא אבל השמועה, עוברת
אלון. לנסיעת שהתנגד אחרי זאת

״אי לגרמניה לשלוח מסכמת הממשלה
העיתו שלדברי בכירה״ ביטחונית שיות

ש זמיר, צבי האלוף היא הגרמנית נות
 המוסד כ״ראש הגרמנית בעיתונות תואר

______ הישראלי. לביוך

12.00 שעה
ה מועד פג במינכן האולימפי בכפר

ה החבלנים. שנתנו הנוסף אולטימטום
 המשא־ומתן, את למשוך מנסים גרמנים
 דמי- השחור ספטמבר לאנשי מציעים

מ חופשית ויציאה מוגבלים בלתי כופר
ה בני־הערובה. שיחדור תמורת גרמניה
אול נותנים ההצעה, את דוחים חבלנים
ביש עצורים 200 לשחרור נוסף טימטום

.14.00 לשעה עד ראל
 לצאת עומד מתי מבררים בירושלים

 את בו לשגר כדי לגרמניה, הבא המטוס
ל ועוזרו הבכירה״ הביטחונית ה״אישיות

ל עומד לופטהנזה שמטוס מסתבר מינכן.
שתיים. בשעה צאת

13.00 שעה
ה לאולם שוב נכנסים הכנסת חברי
 ה־ בין להתחיל. שעמדה לישיבה מליאה
 החליטה 'שגולדה שמועה נפוצה ח״כים
לממש שפירא צירוף על הודעה למסור

הו תמסור וכן דיון ייערך שאחריה לה,
אבנרי אורי דיון. ללא מינכן על דעה

 לנמל־ה־ דיין שיגיע עד הבכירה״ חונית
ב מעלה איש אין שוב, בלוד. תעופה
לגרמניה. מיוחד צבאי מטוס לשגר דעתו

14.00 סוער.
 שר- בלוויית מהכנסת יוצא דיין משה

 הצבאי ושלישה פרס שמעון התחבורה
 הממשלה. ראש של

שוב. נדחית הכנסת ישיבת
14.30 שעה

 אל בארגזים מובאת צהריים ארוחת
האו בכפר הישראלית המשלחת בניין

 הגרמנים אנשי־הביטחון במינכן. לימפי
 את ליטול יצאו חבלנים מיספר כי קיוו

 בהם לירות לצלפים הודאה ניתנה המזון.
 מפקד אבל יותר. או ארבע שיהיו במידה

 במו התוכניות. כל את מסכל הכנופיה
ה אל המזון ארגזי את מכניס הוא ידיו

ל החבלנים מסכימים במשא־ומתן בניין.
בשעה. שלהם האולטימטום את האריך

 שגולדה שמועה נפוצה הכנסת בבניין
וה הדיון על לוותר סוף סוף הסכימה

תמ היא שפירא. בפרשת בכנסת הודעה
תס ובכך מינכן בפרשת הודעה רק סור

 מתנגדים. גח״ל אנשי הישיבה. תיים
 מוכן נאום יש לנדאו לחיים כי מספרים

 להשמיעו. ולא לוותר מוכן אינו והוא
הבנין. את שעזב בגין מנחם את מחפשים
וה ועדת־החוץ בישיבת נמצאת גולדה
 מהגרמנים לדרוש שם מחליטים ביטחון.
 ה־ את מייד להפסיק האולימפי ומהוועד

 פנסים הגרמנים האולימפיים. מישחקים
 אם הנימוקים: אחד זו. לבקשה להתנגד
 את לבטל צורך יהיה המישחקים יופסקו
■תוכ הוכנו שלא כיוון הטלוויזיה, שידורי

אלטרנטיביות. ניות

 הודעת בניסוח מתחילים וגלילי גולדה
בכנסת. הממשלה ראש

15.50 שעה
הטלווי שידורי את מבטלים בגרמניה

 מהעולם. המחבלים את לנתק כדי זיה
ממ בראנדט, וילי גרמניה, ראש־ממשלת

האולטימ מועד פג למינכן. מבון ריא
מסכי הם החבלנים. שנתנו הנוסף טום
 אולם .18.00 לשעה עד שוב להאריכו מים

 אחריה האחרונה. הארכה שזו מודיעים
 אחד, אחד בני־הערובה את להורג יוציאו

■תביעותיהם. מילוי עד קצרות, בהפסקות
 בלוד. לנמל-התעופה מגיע דיין משה

 וצלמים. כתבים שם לראות מופתע הוא
 לגרמניה, יציאתו על הידיעה כי מסתבר
מו כבר כמוס, סוד להיות צריכה שהיתה
 בו בעולם. הידיעות סוכנויות בכל עברת

 נסיעתו. את לבטל דיין מחליט במקום
למ עולה הבכירה״ הביטחונית ״האישיות

ה אחת לפי בלבד. עוזרה בלוויית טוס
ה הכתבים אחד דווקא זה היה ידיעות

 שעקף בן־פורת, ישעיהו לדיין, מקורבים
 טלפונית בשיחה העביר הצנזורה, את

 דיין של יציאתו על הידיעה את ישירה
 לירושלים. עוד חוזר אינו דיין לחו״ל.

 לעמוד הבאות בשעות ממשיך אומנם הוא
 ראש־הממ״ של ביתה עם טלפוני בקשר
ש אחרי ״הברוגז״ את משחק אולם שלה,
בו. להיוועץ שממעטים נוכח

מסכ הכנסת, בניין אל חזר בגין מנחם
פר על בכנסת דיון יהיה שלא עימו מים
 לסיעה חבריו את משכנע והוא מינכן שת

.16.30 לשעה נקבעת הכנסת ישיבת בכך.
16.50 שעד.

 הישיבה בכנסת הודעה מוסרת גולדה
ננעלת.
 של הפעילות למעשה נסתיימה בכך

 הממשלה מינכן. בפרשת ישראל ממשלת
 של בביתה הוקם מצומצם מטה התפזרה.

 ויגאל גולדה מלבד שם, יושבים גולדה.
 אבן. ואבא גלילי ישראל השרים גם אלון,
 דיין עם טלפונית מתקשרים פעם מדי
 הכללית התחושה אבל בר־לב. חיים ועם
אונים. חוסר של היא

18.00 זוועה
ה של הנוסף האולטימטום מועד תם

 תביעותיהם. את עתה משנים הם חבלנים.
 לטמון מנסים כי למסקנה הגיעו כי נראה
 שחרור במקום ולהתישם. מלכודת להם

 הם בישראל ביטחוניים אסירים מאתיים
מגר במטוס לצאת להם לאפשר דורשים

 הם לקאהיר. בני־הערובה עם יחד מניה
זו. תביעתם למילוי זמן שעתיים נותנים

 ביתה, את מאיר גולדה עוזבת בירושלים
 היא שם ראש־הממשלה. למישרד יוצאת
ושו המישרד, עובדי בפני ברכה נושאת

כש החדשה. השנה לחיי לחיים עימם תה
 דרישתם על לה נמסר לביתה חוזרת היא

החבלגים. של החדשה
ל הסכמתה את נותנת שגולדה לפני

 בין שיחה באמצעות מבקשת היא גרמנים,
לב במינכן, בן־חורין לשגריר אלון יגאל

 רק ההעברה. של הפרטים פרטי את רר
 שהם לישראל מודיעים שהגרמנים אחרי
 אחריות עצמם על לקחת מוכנים אינם

 אומנם לקאהיר שיוטיסו שבני־הערובה
 שווילי גולדה ■מבקשת חיים, לשם יגיעו

לקאהיר. יפנה בראנדט
21.00 שעה

של הבכירה״, הביטחונית ״האישיות
 האלוף היתד. הגרמנית העיתונות דברי
 לביון, הישראלי המוסד ראש זמיר, צבי

 לידיעת מביאים הגרמנים למינכן. הגיעה
 נותר לא תוכניתם. פרטי את האישיות

מד בן־חורין השגריר לשינויים. זמן עוד
 ל- בכוח לפעול הוחלט כי לגולדה ווח

בני־הערובה. שיחדור
בח משתתף דיין משה שד־הביטחון

בצהלה. ביתו ליד הנערכת תונה
23.06 שעה

מו הישראליים הערובה ובני החבלנים
 אותם שיקחו למסוקים באוטובוס עברים

במינכן. הצבאי לשדה־התעופה
25.45 שעה
 פיסרטנפלדברוק הצבאי התעופה בנמל

היריות. קרב נפתח
 בין הישיר הטלפון מתנתק בירושלים

 שעה ראש־הממשלה. של לביתה מינכן
הקשר. שמתחדש עד חולפת ארוכה

החקי לתחום שייך אינו כבר ההמשך
 ממשלת של וכשלונותיה מחדליה על רה,

זו. בשואה ישראל


