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שנעלמו. לפני השודדים, עם יריות החליף

ת המכונית .3 בי המשטרתי, הג׳יפ חונה בה בנקודההחו
 לג׳יפ הצטרפה זה, שיחזור בתצלום

 ג׳יפ כחול. ״סטודיבייקר״ טנדר — השודדים של שנייה מכונית הנמלט השודדים
הבוצי. בשביל בדהרה המשיכו הכחול והטנדר ושלל נשק העמוס השודדים
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 הנסיגה ציר הפן בה בנקודה כאן,החוסמת המכונית .4
השו נתקלו צר, לשביל השודדים של

 סמ״ר תנועתם. המשך את שחסמה מקומי, פרדסן של חונה במכונית הנמלטים דדים
הסברים. מתן תוך מצביע השיחזור, בניהול שהשתתף החוקרים, מצוות חיוו, נפתלי

המסוכנת הננוניה

 צבי הפרדסים שומרהאמיץ
 היסס שלא קורפירסט,

החמו השודדים על מאקדחו באש לפתוח
 בקודקודו נפצע אוטומאטי, בנשק שים

בו. ירו אשר השודדים של מאש־הנגד
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השודדים ג״פ ו.
 המשטרה ג׳יפ השבוע. הראשון ביום נערך השיחזור הגדול. חשוד

השוד. בשעת השודדים, ג׳יפ חנה בה בנקודה חונה שבתמונה

 ברחוב שנשדד, בל״ל בנק בניין הוא התמונה במרכז הבניין
 הג׳יפ, גג מעל בדיוק בראשון־לציון. 17 מיספר רוטשילד
 לבנק, האחורית הכניסה של העליון חלקה נראה בתמונה,

הממתין. לג׳יפ ישר נמלטו וממנה פנימה השודדים נכנסו ממנה

 נתפס השלל - נתפס הנשק
חופשיים? השודדים ייצאו האם

 השנה של השוד ספק, ללא זה, יה ך*
ש הענק הסכום בגלל רק ולא — 1 1

נשדד.
 לאומי בנק שוד היווה רבות, מבחינות

ה בהיסטורית סימו־דרד בראשודלציון
ש שלו, המיוחד השיחזור בארץ. פשע
 בהשתתפות השבוע הראשון ביום נערך
 העולם של וחוליית־כיסוי חוקרים צוות
 מדויי־ אנאטומיה על להצביע איפשר הזה,

בינלאו בקנה־מידה קלאסי, שוד של קת
ל מראש שהחליטו שודדים בביצוע מי,

עד נהוגים שהיו קני-המידה את שבור

 רק לא אש להפעיל היססו לא בארץ, כה
להרוג. נכונות מתוך גם אלא איומים, לשם

 שעדיין — הפתעות מלא שוד גם זה היה
 חקירתו, במהלך הנראה. ככל נסתיימו, לא

 על — בכוונה לא — המשטרה עלתה
 בארץ, ביותר האימתנית הפשע כנופיית

 מבלי שנים, זה דן גוש ברחבי המשתוללת
עליה. לגבור יצליח שהחוק

ה לשני — הפתעות מלא היה השוד
צדדים.

 לאחר מיד פיתרון. ללא נראה בתחילה,
— ואחר באופק. הפיתרון נראה — מכן
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