
שנפצע המשטרה וסמל השומרים, העוודזיט, מהלכי כל של צעד אחרי

 שונזר וראה בגזרכו .בגזגזוגה דבר. ראה רא אך פנימה, הממר \רב2הת כיצד נראה מימין הגזטזההרת בהמננה
 המרמעזה. אר השוטר ננב שנכננז ררם־נר, יצוזס הבנרמה, השנררים־, נמצאנ בהנכה המרמשה דרה אר ארדוף \2יצמ

כמדמה. הפצונו הממר אה גוררימ השורריב משמאר בררה הדרון דרך \יף2הש הוא בידו. ״כווי" \רננ2כשהה־מ

 בחוץ ושחנה החיילות היו בתוכו אשר המשטרתי הג׳יפ ולעבר
 רעולי־ השודדים שני נמלטו אחר־כך המלטשה. לבניין הכניסה ליד

ובמיקצועיות. רוח קור תון זאת וכל איילון, נחל לכיוון הפנים

 הפצוע. המשטרה סמל את הניחו השודדים שני
 כמח־ להם שימש ואשר הבניין מתוך גררו אותו

לעברו ירו המלטשה, המערב׳

 כלי־הנשק מפני נרתע שלא הפועלים באחד
היהלומים. עם התיק את מהם חטף שבידם,
 מנסיון לקח למדו המלטשה בעלי

 של הבטחון קציני עצת לפי שוד. אותו
 בטחון אמצעי נקטו הם היהלומים, בורסת
השי אחת מפעלם. את לאבטח כדי נוספים

 של בוקר סיור היתד, מאז שהונהגו טות
 עולה שהוא לפני במלטשה, העבודה מנהל

מדי שלה. המוגנת הפלדה לתד את לפתוח

 בודק הבנין, את העבודה מנהל מקיף בוקר
 כדי הזכוכית, חלונות ואת הקירות את

 פריצה נסיון שום נעשה לא שבלילה׳ לוודא
המלטשה. תוך אל

★ ★ ★
 מנהל ערך בבוקר החמישי כיום ב ■>
 הפעם השיגרתי. סיורו את העבודה ^

 הוא ר,בנין של המערבי בקיר משהו. גילה
מנופץ. המלטשה מחלונות אחד כי ראה

 רץ הוא פעמיים. חשב לא מנהל־העבודה
 אל וטילפן בנין באותו סמוכה מלטשה אל

בהני בכך. הסתפק לא הוא אולם המשטרה.
 המל־ בתוך להמצא עלולים שהשודדים חו

 עם לברוח יכולים הם וכי עדיין, משה
 מנהל מיהר המשטרה, שתגיע עד שללם

 במרחק הנמצא הבורסה, בנין אל העבודה
מהמלטשה. מטר 300כ־

הבורסה, של הבטחון קצין את הזעיק הוא

 משומריו, שניים עמו ששלח שטרן, שרגא
ור־ ויצחק אדטו יוסף באקדחים, החמושים
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:;״,.״״״״;יווה החיפוי
 מתוכח פז׳ו, מכונית לידו נעצרה מהבניין,

החיילות. את ופצעו הגייפ לעבר אש נפתחה


