
בשטח קרה זה

*0 1, 14.942
 באשרפייה. הפלאנגות במטה פיצוץ אחרשצדזריים: #
 ביניהם. ג׳מאייל בשיר גם אם ידוע לא עריץ רבים• ופצועים הרוגים

 לפיצוץ קודמת צודל. בהשתתפות במקום מתבצעות עבודות־זזילוץ
 לביירות הכניסה על הפלאנגות מפקדי עם הפיקוד אלוף של פגישה

המערבית.
# ג׳מאייל בשיר גם כי בוודאות נודע זאת בשעה :22.00 י

ההרוגים. בץ הוא

 האוגדה מכסו
, ■ווו עמוס

 להתכונן האוגדה למפקד מורה אלוף־הפיקוד :22.00 #
 על דובר לא ירון, עמוס טוען שיחה, באותה למערב־ביירות. לכניסה
הפלאנגות. תפקיד
 זאת בשעה מגיע ירון, של עדותו על־פי :23.00—00.00 #

הקרב. תוכניות את לפניו פורש וירון לביירות, הרמטכ״ל

בלבנון. צה״ל מיחידות באחת ביקור הצהריים: לפני #
 צבא נציגי עם בביירות פגישה :אחד־הצהריים עד צדדיים #
למערב־ביירות. כניסה על הפלאנגות ומפקדי לבנון

הפיצוץ על לו מודיע מבצעים רמ״ח אחר־הצהריים: #
הרמטכ״ל.." עם משוחח אחר־כן־ נהרג. שבשיר והאפשרות באשרפייה

הרמטכ״ל.. עם שוב משוחח בערב: #
 בשעה לו מורה האוגדה, מפקד של עדותו על־פי :22.00 #

למערב־ביירות. לכניסה להתכונן זאת
למערב״ביירות. להיכנס מהרמטכ״ל הוראה :00.30 #

15.9.82 ד זס
עם צבא־לטון ונציג הפלאנגות מפקדי פגישת :3.30

 הם משימתן. את הפלאנגות על מטיל הרמסכיל צה׳ל. צמרת
דחייה. מבקשים

#  צירים בשני ביירות למערב פורצים צה׳ל כוחות :5.00 .
 למחנות־הפליטים. הנושק המרכזי, ובציר החוף בציר עיקריים:

 זה ובכלל המערבית, ביירות שטח בכל שולטות עמדות נתפסות
הסיטי.
 מפקדי עם צה׳ל צמרת של פגישה בצדריים: #

הפלאנגות.
 ג׳מאייל. בשיר של הלווייתו מתקיימת אחר־דצהריים: +

נקם. על מדבר אמין אחיו
והפלאנגות. צה״ל של נוספת פגישה :21.00

הכשות מפקדי עם במיפקדה נפגש הרמטכ״ל :2.30 #
למערב־ביירות. לכניסה הוראות ונותן ביירות, באיזור
המ לביירות צה״ל כוחות כניסת על מפקד ירון :5.00 #
שלו. החפ״ק מן ערבית
עם משוחח לחפ״ק, מגיע שר״הביטחון :9.00—10.00 #

 לפגישה בהתאם הפלאנגות, שמפקדי כך על מדובר דרורי. ועם ירון
 מפקד עם יתאמו ירון, השתתפות ללא בוקר לפנות שהתקיימה

איתן. רפאל גם נוכח בחפ״ק בפגישה למחנות. כניסתם את האוגדה

תוכנית הצגת במיפקדה. הרמטכ״ל עם נפגש :2.15 #
המחנות. של מפורש איזכור זוכר אינו דרורי צה׳׳ל.
גם נוכחת שם הפלאנגות, במטה הפגישה סיכום :3.30 #
 במטה המוסד של איש־קשר על מדובר לבנון. צבא של בכירה נציגות

צה׳׳ל. במיפקדת משלהם ונציג הפלאנגות,
שרון. עם נפגש :9.00—9.30 #
״בדרך״. שרון עם נוספת פגישה הצדדיים: לפני #
סיכום..״ ״ללא הפלאנגות מפקדי עם פגישה בצהדיים: #
הפלאנגות מפקדי עם פגישה :20.00—21.00 #

במיפקדתם.

.*9.82 ה־ יט
מפקד עם כניסתם מתאמים הפלאנגות מפקדי :15.00 #

• האוגדה.
מכניסים למחנות. נמסים הפלאנגות :17.00—18.00 0־

קל. בנשק מצויירת פלוגה של כש

הטבח. התחלת :18.00 #
ממרגמות בתאורה לפלאנגות מסייע צה״ל :19.00 0

 שני קלות: אבירות הלילה במשך נגרמות לפלאנגות ומטוסים.
 הלילה במשך רפואי. סיוע להם מגיש צה״ל פצועים. וארבעה הרוגים
 כמאות כמוהם נטבחיס, וכנראה משאית על אנשים 45 מועלים
 ״אנחנו לו: ואומר ירון, את מטעה הפלאנגות מפקד אחרים.

עלינו." יורים מבולבלים.

אג״ם מקצין הוראה מקבל האוגדה מפקד :9.00—10.00 #
 הפלאנגות כוחות את להכניס שאפשר עצמו, מדרשי או פיקודי

למחנות־הפליטים.
לתיאום. מגיעים הפלאנגות מפקדי :15.00 #
סיוע לפלאנגות ירון מעניק החשיכה רדת עם :18.00 #

חיל־האוויר. של ומורים בפצצות־תאורה
את לצמצם ומורה מגיע דרורי :19.30—20.00 #

התאורה..״
״מה הפלאנגות, כוחות בין שיחה שומע :22.00—23.00 #

עליך.״ מצווה שאלוהים ״מה התשובה: אנשים." 45ב־ לעשות
 ששמע. מה על הפלאנגות מפקד עם משוחח :00.00 #

מבולבלים." ״אנחנו המפקד: של תשובתו

 הנמצא שר־הביטחון עם טלפונית שיחה בבוקר: #
בתל־אביב.

אצל תיאום בשיחת הפלאנגות מפקדי :15.00 #
ירון. עמוס מפקד־האוגדה,

מורה דרורי ירון. של לחפ״ק מגיע :19.30—20.00 #
 בשם קצין לפלאנגות. הניתנות פצצות״התאורה כמות את לצמצם
במחנות־הפליטים. טבח להיות שעלול האפשרות את מעלה ראובן

17.9.82 '1 יש
 צפונה. בורחים מהפלסטינים חלק נמשך. הטבח בבוקר: 0

 נוספות. אבירות להם אין אך אוזלת, הפלאנגות של התחמושת
מהמחנות. מייד לצאת עליהם לוחצים האמריקאים

שום אין אך ״להפסיק״, לפלאנגות מורה דרורי :11.00 0
 עבר, מכל להישמע ממשיכות היריות להיפר: ואת. עושים שהם עדות

מעשי־הזוועה. על העדויות ומתרבות
צה׳׳ל, באישור , מקבלים הפלאנגות :13.00—14.00 0

 מבחוץ, טרי בכוח במחנות שנמצא כוח מחליפין הם חדשה. תחמושת
צה״ל. באישור זאת גם

מהרמטכ״ל היתר מקבלים במחנות הפלאנגות :15.30 #
 נוספים. כוחות להכנסת אישור מקבלים אינם אך בניקוי". ״להמשיך

 מצה״ל אחד טרקטור מקבלים הם קיימים. כוחות להחליף רק אלא
 ומתחילים בטבח, ממשיכים הם אחרים. ממקורות אחרים וטרקטורים

בטרקטוריס. שימוש תוך העיקבות. בכיסוי

אנשים. מכים שהפלאנגות מדווח קצין :9.00—10.00 9
 יש אך דבר, רואה אינו החפ״ק, לגג עולה בבוקר: #

לדרורי. מדווח מהמחנות. בורחים שאנשים וידיעות ,זימזומים'
מאשר ירון ההוראה. מאשרים הפלאנגות :9.00—10.00 #

ביניהם. בוויכוחים ומבחין למחנות, תחמושת להכניס להם
לחפ״ק. בא דרורי :11.00 #
כוח. להחליף לפלאנגות מאשר ירון :13.00—14.00 #
במטה פגישה לביירות. בא הרמטכ״ל :14.30—15.00 #

להחשיך. אישור להם שניתן מבין ירון הפלאנגות.
לירון. מדוש יאיר יורם מפקד־החטיבה :18.00 #

נפגעים. על לו מדווח שלא לירון, מתקשר בבוקר: #
לו מוסר איתן לביתו. הרמטכ״ל אל מתקשר :5.30 *9

אחר־הצהריים. לביירות שיבוא
ועל בדרגה העלאות על מדובר מטה. ישיבת בבוקר: #

חששות. מביע מנחם בשם קצין שהתהפך. טנק
ירון האוגדה. ממפקד שיחת־טלפון :9.00—10.00 #
הגרועות. התחושות על לו מדווח
להפסיק מציע ירון ירון. של לחפ״ק מגיע דרורי :11.00 #

זאת. לעשות מחליט דרורי הפלאנגות. פעולת את
החלטתו. על לו ומודיע לרמטכ׳׳ל מטלפן דרורי :11.30 #
חאלדה. בשדשהתעופה הרמטכ״ל עם פגישה :15.00 #

הפלאנגות. מפקדי עם פגישה :15.30
האוגדה. מפקד עם נפגש בבוקר: #

 הערב בשעות מקבל קשרן, ברוס בביירות, מישרד־החוץ נציג #
 כניסת על דרייפר, מוריס האמריקאי השליח מפי ידיעות שישי יום של

 עדותו על־פי שם. להתרחש שעלול מה על ואזהרה למחנות הפלאנגות
 לתורן קימחי, דויד מישרד־החוץ., למנכ״ל אלה ידיעות קשרן מעביר

 מקבל קשרן צה״ל. של הקישור למיפקדת קנת. אריאל במישרד־החוץ,
קשדץ ברוםעליו. לממונים מעביר הוא אותן גם האדום. מהצלב ידיעות גם

18.9.82 שבת
 של הזוועה מעשי נמשכים העדויות כל על־פי בלילה: 9

 הפלאנגות ושבת. שישי שבין הלילה כל במשך והטבח הפלאנגות
עיקבותיהם. לכיסוי בטרקטורים ומשתמשים בפלסטינים, יורים

עזה, החולים לבית נכנסים אנשי־הפלאנגות :5.00 0
הצוות. את מציל האוגדה מפקד הרפואי. הצוות את משם ומוציאים

 השלמת אחרי מהמחנות, יוצאים הפלאנגות כוחות :6.30 #
 של האבירות מאזן פלסטינים. מאלף יותר נטבחו הנראה ככל הטבח.

 שני הוא: מחבלים״, 2000״ נגד לנהל אמורים שהיו בקרב הפלאנגות,
פצועים. וארבעה הרוגים

 פערים או וקצינים האדום הצלב אנשי עיתונאים, :8.00 # ' ן
למחנש־הפליםים. נמסים אמריקאיים 1

רופאים המוליכים באנשי־פלאנגות מבחין :5.00—6.00 #
 ולהניח אותם לשחרר לפלאנגות ומורה למקום נוסע במחנות. ואחיות

לבית־הוזולים. לחזור להם
לו מדוש בחפ״ק. הפיקוד אלוף עם פגישה :יותר מאשר #

בבוקר. שאירע מה על

■ 8

לטבח.״ אותן לקשור ״שאפשר ידיעות מקבל :12.00 #
 מידי הצילם שהוא עזה בית־החולים רופאי על לו מספר ירון

 להתקרב שלא צה׳ל לכוחות מורה דרורי הפלאנגות.
שאתילא. למחנה־הפליטים

זוכר ״לא בטלפון. שר־הביטחון עם משוחח שתר: מאשר #
השר.״ של מיוחדת תגובה

־*״״יי-


