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הישיבה השלושמאותושלושיםושמונה של הכנסת השביעית

יום שלישי ,כ"ו אלול תשל"ב ) 5ספטמבר (1972
ירושלים ,הכנסת ,שעה 14.50
הודעת הממשלה בדבר התקפת הדמים על שליחי
ישראל באולימפיאדה של מינכן
היו"ר י .ישעיהו:
ישיבת הכנסת .הכנס
לכתחילה עלפי דרישת
של חוקיסוד :הכנסת,
שר לממשלה .בינתיים

אני מתכבד לפתוח את
המיוחד הזה של הכנסת זומן
הממשלה ,בהתאם לסעיף 33
כדי לדון בעניין צירופו של
קפץ עלינו עניין התנקשות הדמים הנפשעת על המש
לחת הישראלית לאולימפיאדה .לפיכך נשמע היום את
הודעת ראש הממשלה על המאורעות .רשות הדיבור
לראש הממשלה.
ראשהממשלה ג .מאיר:
כבוד היושבראש ,כנסת נכבדה .לצערי הרב ,שוב
צריכה אני למסור לכנסת בשורה חמורה מאוד .בערך
בשעה  4.30לפנות בוקר חדרה חוליית מחבלים ערבים
חמושים בתת מקלעים ,אקדחים ורימוני יד אל הביתן
הישראלי בכפר האולימפי במינכן ,שבו התגוררה משלחת
הספורטים הישראלים .עד עתה נתברר כי נהרג אחד
מספורטאינו ,המאמן משה ויינברגר ממכון וינגייט .תשעה
ספורטאים ישראלים ,ואולי עשרה ,עודם מוחזקים
כבניערובה בתוך הביתן .לפי המידע שקיבלנו תוב

עים המרצחים בתמורה לשיחרור בניהערובה את
שיחתים של מאתיים מחבלים הנתונים במעצר בארץ.
הם מאיימים שאם מבוקשם לא יתמלא ,ירצחו את
בניהערובה ויאבדו עצמם לדעת.
הביתן הישראלי מוקף בכוחות בטחון גרמניים,
ונציג השלטונות הגרמניים מנהל משא ומתן עם המ
חבלנים .נמסר לנו כי הוצעו למחבלים עלידי הגרמנים
הצעות שונות ,בין היתר גם הוצאתם של המחבלים
מגרמניה ללא עונש .כל ההצעות האלה נדחו עלידי
המחבלים.
הורינו ליושבראש הוועד האולימפי הישראלי ול
שגמרנו בגרמניה לתבוע לא לחדש את המשחקים
האולימפיים כל עוד לא שוחררו הישראלים.
הספורטים המוחזקים כבניערובה הם :ברגר,
גוטפרוינד ,חלפין ,סלבין ,פרידמן ,רומנו ,שפרינגר ,שפי
צר ,שור ושפירא .הספורטאי סוקולובסקי נמלט מן

הביתן עם פתיחת האש .לספורטאיות ניר ושחמורוב
שלום .הן נמצאות בביתן אחר ,תחת משמר מטעם

משטרת גרמניה .מלווי המשלחת ,המתאכסנים מחוץ
לכפר האולימפי ,גם להם שלום.
חברי הכנסת ,במינכן מכונסים עתה רבבות מבני

כל העמים בעולם ,משלחות ממאהועשרים מדינות,
וכל העולם צופה אל המופעים .הרוח הספורטיבית
הטובה השורה באולימפיאדה גברה על כל הניגודים
והסיכסוכים בין העמים .לכן אין לך דבר המבליט את
האופי הנפשע של הטתר נגדנו יותר מאשר הרצת
הזה בכפר האולימפי ,השם לאל את רוח האולימפיאדה
שהפכה ביטוי וסמל של אחווה כל עולמית בין עמים
וגזעים.
אגו מצפים כי שלטונות הרפובליקה הגרמנית
הפדראלית והוועד האולימפי הביןלאומי יעשו כל אשר
בידם כדי לשחרר את אזרחי ישראל מידי המרצחים.
אין להעלות על הדעת שמופעי האולימפידה יימשכו
כסדרם ,כאילו לא קרה דבר ,כל עוד אזרהינו נתונים
לאיומים של רצח בתוך הכפר האולימפי.
עלי להודיע ששגריר גרמניה המערבית בא אלי

בשדר מיוחד מהקנצלר הגרמני ,המביע הזדעזעותו ממה
שקרה ומבטיח לעשות כל מה שהם יכולים לעשות
כדי למנוע אסונות נוספים .שמענו שהממשלה הגרמנית
מתאספת ,אולי בשעות אלה ,לרון בעניין זה.
ממשלת ישראל עומדת בקשר הדוק מהבוקר 
כמובן ,באמצעות נציגינו בגרמניה  עם השלטונות
של הרפובליקה הפדראלית ועם הוועד האולימפי הבין
לאומי.
מעל במת הכנסת ובשעה זו לא נדון בצדדים
השונים של מאורע שעודנו נתון בעיצומו .כל הגורמים,
אשר נציגיהם משתתפים באולימפיאדה ,נקראים לעשות
כל הדרוש לחילוצם של אזרחינו שחייהם תלויים להם
מנגד ולהתייצב נגד מעשי הטירוף של טירור ,חטיפה

וסחטנות הקורעים את רקמת החיים הביןלאומיים.

כולנו עם המשפחות בארץ ,החרדות עכשיו כל כך
לשלום יקיריהן ,ואנו משתתפים בצער וביגון עם מש
פחת ויינברגר באסון שקרה לה.

היו"ר י.ישעיהו :

חברי הכנסת ,קיבלתי מכתב מ 32חברי כנסת

מסיעות שונות לקיים דיון בכנסת על נושא זה 
ההתנקשות הנפשעת .הדיון יתקיים במועד קרוב ,ונקיים
ישיבה שנייה של הכנס הזה ,ביום ה' כדי לדון בהצעת
הממשלה בעניין צירוף שר לממשלה .ישיבת הכנסת
תתקיים ביום ה' ,בשעה  .11.00ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה

4.59ו.

נספחות
סדרהיום לישיבה של"ח
הודעת הממשלה בדבר התקפת הדמים על שליחי

ישראל באולימפידה של מינכן.

סיכום הישיבה
ישיבה של''ח )כ''ו באלול תשל"ב 5בספטמבר (1972
יושבראש הכנסת י .ישעיהו פתח את הכנס המ
יוחד של הכנסת.
ראש הממשלה ג .מאיר מסרה הודעה בשם הממ

שלה ,בדבר התקפת הדמים על שליחי ישראל .באולימ
פיאדה של מינכן.
יושבראש הכנסת הודיע כי הדיון בהודעת הממ
שלה יתקיים במועד קרוב.

