
שעה אחרי שעה
ף״

 הומסנ״ר
איתן ונאר

הפיקוד. אלוף עם טלפונית שיחה אחר־הצהו־ייס: #
מורה שר־הביטחון בלישכת פגישה :17.00—19.00 #

למערב־ביירות. צה״ל לכניסת ההכנות כל את לבצע לרמטכ״ל שרון
עמוס האוגדה מפקד לביירות. מגיע הרמטכ״ל :23.30 #

מערב־ביירות. לכיבוש תוכנית לפניו מציג ירון
בביירות הרמטכ״ל בין טלפונית שיחה :00.00 #

למערב־ביירות. הכניסה על וראש־הממשלה,

 שו־הניסחוו
שוון אויאר

 את מקבל לתל־אביב מהדרום בררו :16.00—17.00 #
הפלאנגות. במטה הפיצוץ על הידיעה
 המוסד, ראש הרמטכ״ל, עם התייעצויות :17.00—19.00 #

ההתנקשות. של ההשלכות על אמ״ן וראש השב״כ ראש
ראש־הממשלה. עם שיחה :18.00—19.00 #
 בכניסה הצורך על הרמטכ׳ל עם שיחה :19.00—20.00 #

 רל׳ש לגירסת בניגוד שרון, של עדותו לפי למערב־ביירות.
הפלאנגות. של תפקידן על זאת בשיחה דובר לא עדיין הרמטכ׳׳ל,

אישור. מקבל שרון בגין. עם טלפונית שיחה :24.00 #

 ואש־הממשוה
ו1נ מנחם

התנקשות  מקבל :17.00—18.00 #
ג׳מאייל. :בשיר

שרון. עם שיחה זוכר אינו :18.00—12.00 #
מציאת על המוסד מראש ידיעה מקבל :22.30—23.30 £
ג׳מאייל. בשיר של גופתו
הרמטכ׳ל. עם משוחח :23.30—00.00 #
הכניסה. את מאשר שר־הבטחון, עם משוחח חצות: אחרי #

 מהרמטכ׳ל: טלפונית הוראה מקבל הפיקוד אלוף :00.30 #
האפשרית. במהירות למערב־ביירות להיכנס

 זכרץ זאב והרל׳ש לוי, משה האלוף סגנו, עם ביחד :1.00 #
ביירות. למערב הרמט״ל טס

 באחת ביירות למערב צה׳ל של הכניסה תוכנית הצגת :2.15 #
 אומר: הרמטכ״ל ירון. ועמוס דרורי לוי, איתן, הנוכחים: המיפקדות.

הפליטים." מחנות תהיה הפלאנגות ,משימת
במיפקדתם. הפלאנגות מפקדי עם נפגש הרמטכ״ל :3.30 #
האוגדה. של בחפ״ק שר־הביטחון עם פגישה :8.00—9.00 #
ביירות. במערב שר־הביטחון עם פגישה :12.00—13.00 #

למערב־כיירות. מגיע :5.00 #
 מפקד של קידמית) פיקוד (חוליית לחפ״ק מגיע :8.30 #

הפיקוד. ולאלוף לרמטכ״ל הנחיות נותן האוגדה.
 תהיה מה מסכמים שניהם ראש־הממשלד, עם משוחח :9.00 #
למערב־ביירות. הכניסה על צה׳ל דובר הודעת
במיפקדתם. הפלאנגות מפקדי עם פגישה :10.00—11.00 £

 עם שיחה ג׳מאייל. פייר אצל אבלים ביקור :11.00—12.00 #
ג׳מאייל. אמץ

הרמטכ׳׳ל. עם פגישה :12.00—13.00 #
בטיסה. לישראל חוזר :13.00 #

ראש־הממשלה. עם טלפוניות שיחות שתי :18.00 #

נבו, עזריאל סגן־אלוף הצבאי, ממזכירו ידיעה מקבל :5.20 #
״ התקלויות. שאין כך ועל ביירות, למערב בכניסה הכוחות סדרי על

 בביירות. בחפ״ק הנמצא שחן עם שיחה :9.00ב־ בערך #
צה״ל. דובר הודעת מסכמים

 דרייפר. מוריס האמריקאי השליח עם שיחה ודוס: במשך 9
הפלאנגות.'", של הצבאי הפיקוד על סומכים ,אנו לו: אומר נגץ

 שרון שר־הביטחון. עם שיחות־טלפון שתי :18.00בד בערך #
המקומות". בכל נהיה הערב ,עד מבטיח:

 לרמסכ״ל מורה שרץ משו־הביטחון. טלפון שיחת :6.00 #
 הלחצים .בגלל ביירות במערב צה׳ל פעולת את להפסיק

האמריקאיים".
 על שם מדבר בישיבת־הממשלה. משתתף הרמטכ״ל :19.30 #
 של ,בעיניים ראה שהוא מה ועל כמותה" ודתה שלא .נקמה

בשיר. אחיו, מות על ג׳מאייל אמץ דיבר כאשר הפלאנגות'

 פעולות את להפסיק לו מורה הרמטכ״ל. עם משוחח :6.00 #
האמריקאיים. הלחצים בגלל במערב״ביירות צה׳ל

 משה הרמטכ׳ל, סגן עם טלפוניות שיחות הבוקר: בשעות #
דרורי. אמיר הצפץ, פיקוד אלוף ועם לד,

 מורים האמריקאי השליח עם משוחח :17.00—18.00 #
נכנסים. שהפלאנגות בשעה בדיוק בתל־אביב. בלישכתו דרייפר
הממשלה. בישיבת משתתף :19.30 #

.נחרתו גם לוי דויד השר דברי ישיבת־ממשלה. :19.30 #
 על הרמטכ״ל רברי מיוחדת.״ תשומת־לב עוררו וגם.לא בזיכרונו"

אדומה." הדליקו.נורה לא כמוה' היה שלא .נקמה

 איתן רפאל אל מטלפן דרורי, אמיר הפיקוד, אלוף :5.30 #
אחר־הצהריים. לביירות שיגיע לו מוסר איתן בתל־עדשים.

מדרורי שיחת־טלפון מקבל הרמטכ״ל :11.30 #
 את .הפסיק" שהוא לו מוסר דרורי בתל־אביב. דוב לשדה־התעופה

טובה״. לא ,תחושה בגלל הפלאנגות פעולת
 דרורי עם ונפגש לביירות, מגיע הרמטכ״ל :15.00 #

הטבח. על שוחחו לא שהם מעיד דרורי בשדה־התעופה.
 הפלאנגות מפקדי עם הרמטכ׳ל פגישת :15.30 #

 במחנות־הפליטים. הפעולה על שפיקד המפקד גם נוכח במיפקדתם.
 הפלאנגות מכחיש. זכרץ הפלאנגות. את שיבח שרפול אומר ירון

 להם מאשר איתן מהמחנות. שייצאו אמריקאיים לחצים על מתלוננים
לצרכיהם. טרקטור גם להם מאשר הוא בבוקר. לשבת עד להמשיך

 לו אומר שר״הביטחון, אל מטלפן :20.30—21.00 #
.הגזימו״. שהפלאנגות

הם:: הנוכחים בשדה־דוב. הרמטכ״ל עם שיחה :11.30 0
 משה אמ״ן ורל״ש זכרין, זאב הרמטכ״ל רל״ש השר, עוזר דודאי, :אבי

;חברוני.
 עם בירושלים שר־החוץ בלישכת פגישה :12.15—15.00 #
דרייפר. מוריס האמריקאי השליח

הנמצא שרון, אל מביתו מתקשר הרמטכ״ל :20.30—21.00 # 1
-הגזימו". שהפלאנגות לו מודיע בביתו,

 לו ומוסר מלישכתו, תורן קצין אליו מתקשר :21.50 #
מאנשיו. אחד חדא־ך־׳גהרגו של בכוחות נתקלו ישראליים שצנחנים

 חיי-לי שראו כך .עלי לשרון מדווח בן־ישי רון :23.30 #
בשאתילא." אזרחים הורגים .רוצחים, פלאנגות

 עם התקרית על לו מודיע שרון, עם משוחח :8.00 #
הפלאנגות". ,הוצאת ועל אנשי־חדאד

 של הפנייה על לו מספר שרון, עם משוחח :9.00—10.00 #
עזה. בבית״החולים מתרחש מה לברר כדי אליו, ראש־הממשלה

 בעניין בגץ פניית לברר לו מורה שלו, לרל׳ש פונה :10.30 #
בית־החולים.

 פניית על לו שמדווח משרץ, שיחת־טלפץ מקבל :12.00 #
קמחי.
 שהפלאנגות לבגץ מבשר מבגץ. טלפון מקבל לסנות״ערב: #

ממחנות־הפליטים. הוצאו כבר

 ,הוצאת על הרמטכ״ל ובין שרון בין שיחת־טלפון :8.00 #
הפלאנגות״.

 על לו מדווח איתן הרמטכ״ל. עם נוספת שיחה :9.00 #
ראש־הממשלה. עם שיחתו

 דויד מישרד־החוץ, ממנכ״ל שיחת״טלפון :11.00—12.00 #
מדרייפר. שנמסר מה על לו המוסר קימחי,
לרמטכ׳ל. ששמע מה על מדווח :12.00 £

 אותן על לשרץ מדווח השר בלישכת תורן קצין :12.45
מקימחי. כבר שהגיעו ידיעות
 פעולת הופסקה לו: ומוסר לקימחי מטלפן :13.00 #

המחנות." שבתוך הכוחות .גירשנו הפלאנגות
ראש־הממשלה. אל להתקשר מנסה אחר־כך: #
 נכנסו .מתי מפורט דו״ח לו להגיש מורה :18.00 #

יצאו." מתי עשו, מה הפלאנגות,

 הרמטכ״ל שוחח איתן של עדותו על־פי הסוקר: בשעות #
 רישומים אין שכן לזכור", יכול ראש־הממשלה.לא בגין. עם בטלפון

בלישכתו. שיחות־טלפון על
 עם ראש־השנה חג כניסת לפני אחרונה שיחה :14.30 #

 עדותו על־פי למחנות־הפליטים,״ נוגע בעניץ.שאינו הצבאי המזכיר
נבו. של

 המישנה מטלפן שישי יום של הלילה או הערב בשעות #
 של הצבאי המזכיר אל בראון, חנן מישרד־החוץ, למנכ״ל

 ידיעות על לו מוסר הוא נבו. עזריאל סגן־אלוף ראש־הממשלה,
 אודות בתל־אביב האמריקאית השגרירות על הממונה מן ששמע

 עזה לבית־החולים הנוגעות ידיעות ועל במחנות־מפליטים, המתרחש
השיחה. קיום את מכחיש נבו

 זאב סגן־אלוף לישכתו, ראש איתן. רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל,
 שבת ביום הרמטכ״ל עם התקשר שבגין מעידים ושר־הביטחון זכרין,

 ראש־הלישכה עזה. החולים בבית מתרחש מה לברר וביקש בבוקר.
 בגין .12.30ב־ תשובה וקיבל מבצעים, באג״ם זאת לברר ביקש

השיחה. קיום מכחיש

 הסמוך בבית־הכנסת החג לתפילת הולך :8.30 £
שלו. לדירת־השרד

לביתו. מבית־הכנסת חוזר :13.30 #
 ועל הטבח על הבי־בי־טי בשידורי שומע ערב: לפנות #
למחנות. בסמוך שהיו ישראליים, טנקים
 .אנחנו לו: מבטיח איתן לרמטכ״ל. מתקשר אחר־כך: מיד #
 מזמן כבר הדבר כל לצאת. הוראה נתנו^להם מזמן; כבר אותם הוצאנו

הופסק."


