
 16ה- החמישי, כיום הפליטים למחנות נכנסו הפלאנגות
 ו8.00ו־ — 17.00 השעות כין ,1982 בספטמבר

 אמיר האלוף על־ידי פעולתן..הופסקה״ אהרי־הצהריים.
 הודאת על־פי וחורשה בבוקר, 11.00ב־ למחרת דרורי

 השישי. ביום 16.00ב- על-ידם, •טהובנה כפי הרמטכ״ל
לצהריים. סמוך שבת, למחרת, המהנות מן יצאו הם

לח׳צים חסנו
.20.00ב- השישי ביום למודט מדווח גרנובסקי 1

זוועה מעשי על 18.00ב־ השישי ביום לירון מדווח המח״ט
מהמחנות. ובריחה 2

לפני עוד ליאיר המתרחש על מוסרות צה׳ל של תצפיות
גרבובסקי. עם פגישתו 3

המחנות ליד המוצבות מהפלוגות .זימזומים־ שומע ירון גס
בלילה. החמישי מיום החל 4

 השישי. יום בבוקר 10.00ו־ 9.00 בין לדרורי מדווח ירון 5
השישי ביום בתל-אביב לשדה-דוב לאיתן מטלפן דרורי

 פעולת את להפסיק החלטתו על ומודיע 1.ו30ב- 6
הפלאנגות.
על מדווח אך בשדה-דוב, שרון עם משוחח הרמטכ״ל

.21.00ב- בללה, השישי ביום רק .הגזמות־ 7
;23.30ב- השישי ביום לשרון מטלפן נן־ישי רון העיתונאי

אזרחים. הרוצחים פלאנגות חיילי על מדווח 8
ביום גיא ראובן עם שיחתו על שרון1ו דודאי דיווח האם

).15 בבוקר?(ראה שישי 9
 ביום מלישכתו דיווח קיבל הוא שרון של עדותו פי על

1 במחנות. טבח על 21.50ב- השישי 0
 ביום לדודא* לדווח לעוזרו מורה אמ״ן מפקד לישכת ראש

 על בבוקר 5.30ב־ ידיעה שקיבל אתרי בבוקר, השישי 11
במחנות. הנעשה

 על חברוני משוחח השישי ביום 11.00 לפני דקות כמה
למחקר. אמ״ן ראש עוזר עם ההרג 12

 סרן חברוני. של עחרו מעביר הבוקר בשעות השישי ביום
 לביטחון מהיחידה גיא ראובן לסגן־אלוף הידיעות את סיני. 13

לאומי.
 השישי ביום במטכל. מיבצעים לאג׳׳ם הידיעה מעביר גיא

הצהריים. לפני 14
 מסיני ששמע מה 11.30 לפני השיש ביום לדודאי מספר גיא

זאת. מכחיש מדאי — 15
מישרד• נציג עם שיחות שורת מנהלים האדום הצלב אנשי

1  שנה לשעה בסמוך נערב. החמישי מיום החל בביירות. החוץ 6
למחנות. הפלאנגות נכנסו

 וביום קשרן. עם שיחות כמה מנהל האמריקאי השגריר
 של הנוראות־ .התוצאות מפני אותו מזהיר בערב השישי 1 7

למחנות. הפלאגגות הכנסת
 על בוושינגטון עליו לממונים דרייפר מדווח הנראה ככל

1 ובניירות. במחנות המתרחש 8
 המנכ״ל בלישכת לתורן דרייפר עם שיחתו על מדווח קשרן

1 בערב. השישי יום ,20.00 כנראה הזמן: במישרד-החוץ. 9
שיחות שלוש גם ערב באותו קשרן מנהל התורן בהסכמת דרייפר עם מגעיו על ומדווח המישרד, מנכ׳׳ל עם ישירות 2 0

האדום. הצלב ועם

2 מקשדן. ששמע מח לקימחי מדווח קנת 1
 בלישכת לחדר-המצב קנת מדווח קימהי. הוראת על-פי

2 נערב. השישי ביום 20.30ב- בערך שר-הביסחון, 2
 הידיעה את מישרד-החוץ מעביר דרייפר. פניית בעיקבות

.118 וראה בתל-אביב האמריקאית השגרירות על לממונה 2 3
 השישי ביום 18.00ב- בערך למנכ״ל למישנה פונה הממונה

2  המתרחש ועל במחנות, הפלאנגות הימצאות על לו ומדווח 4
עזה. בבית-החולים

לגבו. בלילה או ערב באותו בראוו דיווח עדותו, פי על
השיחה. קיום מכחיש נבו 2 5

שעליו עזה. בית־החוליס על לבגין דיווח שנבו ייתכן האם
2  בקיום מודים אינם ונבו בגין בראון? עדות לפי נשאל 6

ביניהם. השיחה
לרמסכ״ל בגין פנה וראש־לישכתו. איתן של עדותם לפי

2  בבית-החולים מתרחש מה לברר בבקשה בבוקר בשבת 7
מכחיש. בגין עזה.

2  שלו. לרל׳׳ש הבירור בקשת את היפנה הרמטכ״ל 8
תשובה בידו היתה 12.00וב- מיבצעים לרמ״ח פנה הרל־ש

2 מרגיעה. 9
״שחיטה* על לשר שיף סיפר בבוקר 11.05ב- השישי ביום

3 הפליטים. במחנות 0

שיף. דברי על לשמיר ציפורי דיווח מכן לאחר דקות עשר 3 1
שמיר. אצל בפגישה אמ״ן ראש היה יותר מאוחר דקות 45

3 שמיר? לו ריווח האם 2

 פגישה? באותה שהשתתף השב־כ לראש שמיר ריווח האס 3 3
לממונה הפלאנגות. כוחות עם שהיה המוסד. נציג דיווח האם

3 מעשיהן? על עליו 4
מחברוני? לו שנודע מה על למחקר אמ״ן ראש דיווח האם

3 ).12 וראה 5

מה ידע מ־

מישרד-החוץ
האמריקאי
בוושינגטון

1

גרבובסקי אכי סגן

 מפקד-אוגדה
ירון עמום

 פיקוד-צפון אלוף
דרורי אמיר

21
 ■״ן מישרד־החוץ תורן

קנת אריאל

 מישרד-החוץ נציג
קשה ברום

מת
מקורות
בצה־ל

 אמן' רל׳׳ש
חברוני משה

 רל״ש עוזר
סיני משה

 מחט
יאיר יורם

הצלב
האדום

שגריר
דרייפר מורים

1


