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עימנו. להיפגש לנכון דאומד. מצא לא
 דאו־ כי השגריר לנו השיב ״לתדהמתנו,

 אנשי אך אותנו, לפגוש דווקא ביקש מה
 שלא לו יעצו הישראלי האולימפי הוועד

זאת. לעשות
ה האולימפי הוועד עסקני היו ״מדוע
 מפני ? לדאומה לשקר צריכים ישראלי

 את קיבלנו שלא יגלה שהוא רצו לא שהם
 נוכל שלא וכדי אלינו, שנשלחו התרומות
 אלף 160 של הצ׳ק למסירת בפניו להתנגד

 האולימפי.״ לוועד מארק
 הורכב מארק אלף 160 של הסכום
ה הוועד לטובת מדמי־ביטוח בעיקרו
 העשרים. האולימפיאדה משחקי את מארגן
ל הוגשו לא מינכן רצח שבעקבות מאחר

 את הוועד העביר תביעות, כל הזה וועד
 עם הישראלי, האולימפי הוועד לידי הכסף

 אנדרטת* להקמת בו להשתמש הוראה
לנרצחים. זיכרון

 שלא העובדה את לרעה ניצלו ״פשוט
 נגד תביעה להגיש חייבות שאנו ידענו
 חודשים,״ ארבעה תוך המארגן הוועד

ו המומות ״היינו רומנו. אילנה הסבירה
 תשו- את להסב טרח לא אחד ואף שבורות,

ה את איחרנו התוצאה: לכך. מת־ליבנו
האולימ הוועד לקופת הגיע והכסף מועד׳

 לידינו.״ במקום הישראלי, פי
ש היחיד הדבר היו לא שנעלמו הכספים

בן־ציון פרקליט
נרתע שלא אחד

 אנחנו ״היום מינכן. אלמנות את הטריד
 רצ״ ביטחוניים מחדלים שהיו יודעות כבר
 בחו״ל, הביטחון גורמי של רק לא ניים
 היום ״עד אילנה. אומרת בארץ,״ גם אלא

 נהרג בו בחדר שם קרה מה יודעת אינני
כלום. נרצח. מתי בעלי.

 את לי שיגלו אלון מיגאל ״ביקשתי
קיים. ולא — הבטיח הוא הפרטים.

 שאלה היום בחצי הרדיו בתוכנית
עינ יוסף את מפורשות וינברג מרים

 דמי־ את לאלמנות נותנים לא ״מדוע : בר
להן?״ שמגיעות והתרומות הביטוח

 מספיק זה די. ״קיבלתם היתה: תשובתו
לכן.״
 מה על כפוסק עינבר את קבע ״מי

מבק ן״ בעלי רצח על כפיצוי לי, שמספיק
לדעת. מרים שת

שהגור מינכן אלמנות־חללי נוכחו כאשר
 מתכוננים אינם הכספים על שהשתלטו מים

 לצאת החליטו הטוב, מרצונם עליהם לוותר
 המשפט לבית פנו שעבר, בשבוע למלחמה.

 למסור הכספים מחזיקי את שיכריח כדי
 שנתקבלו הכספים כל על מלא דו״ח להן
נעלמו. הם ולאן —

 סירבו נודעים, ביניהם עורכי־דין, כמה
 של בבקשתן הטיפול את לידיהם לקבל

 עורד-הדין אל הגיעו כאשר רק האלמנות.
 למלחמה לצאת זה ניאות בן־ציון, ישראל

ה והוועדה הישראלי האולימפי הוועד נגד
מינכן. חללי משפחות למען ציבורית
האשמותי־ על עינבר יוסף השבוע השיב

האלמנות: של הן
מתרו התקבל כסף כמה מושג לי ״אין

 של לא הם האנדרטה עבור הכספים מות•
האולימפי.״ הוועד של הם האלמנות.

 ״אין מד״א: מנכ״ל טהן, בן־ציון הגיב
 לקנות רצינו כאילו הסיפור לכל שחר

כס שום אצלנו נמצאים לא אמבולנסים.
מינכן.״ אלמנות של פים

ה כספי ״כל הסביר: גלובינסקי ואילו
 הועברו העולם, מכל שקיבלנו, תרומות

למגן־דויד.״

1872 הזה העולם


