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 וכאילו פניו את מסתיר חליווה שלמהבניידת
 שתפסוהו הבלשים עם מתחבק הוא

לבית־הכלא. בחזרה בניידת־המישטרה, אותו ושהובילו
 במושב יושבת שנאנסה, מאנגליה התיירת ברג׳ס, סוזןתחבו

למעיל. מתחת פניה ומליטה חברה, ליד במכונית, .האחורי
רחמני. שמואל משמאל: הצילום 0 בית־שמש. במשטרת צולמה התמונה

שהופיע כפי חליווה, שלמה 111 צ 11
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בר״ג. בכפר־המכביה שנעצר אחרי שעות

 שלמד, זעק מיפלצת:״, לא ני ^
■ י /  ב־ ,השבוע הראשון ביום חליווה /

ב המפחיד האיש בירושלים. בית־המשפט
 לשם, הובא האחרון, בשבוע במדינה יותר

 יהיה שניתן בדי מעצרו, אחרי שעות 36
 שבוע לפני שנקטע המשפט, את להמשיך

בריחתו. עם בדיוק,
 הנעים, פניו סבר והמתון, השקט דיבורו

ה שצויירה לדמות מוחלט בניגוד עמדו
 שהבריחה אמצעי־התיקשורת, בכל שבוע

 לגינד וגרמה מהדרכים הטרמפיסטיות את
 ה־ ובריח. מנעול מאחרי לישון מיסטיות
 אחריה, רדפה כולה שהמדינה מיפלצת,
נפחדת. כחיה התגלתה

 טען עלי,״ -שמספרים מה בלוף הכל ״זה
 ״לא משפטו. לחידוש שהובא בעת חליווה
 עלי. שהתלוננו מהנערות אחת אף אנסתי

 הסכמתי שלא מפני רק זאת עשו הן
איתן!״ יחסי את להמשיך

וחמישה ימים שישה שעות, 132
המצוד המדינה ברחבי נערך לילות,
ב שברח האנס חליווה, שלמה על הגדול
מבית־המישפט־ שעבר השבוע תחילת
ואנשי שוטרים אלפי בירושלים. המחוזי

 התיירת ברג׳ס, סמן | ך "111111
ש מאנגליה 25ה־ בת 2̂■

ונאנסה. לירושלים טרמפ מחליווה ביקשה

לחדווה מחכים
 בידיהם קים

ופירטי־הזיהוי
 נישקס את

המדוייקים

 ליד במחסום חיילים שני
מחזי־ בית־שמש, מישטרת

 תצלומיו שבו ״מבוקש״ הכרוז ואת
ורצח. אונס על המבוקש חליווה, של

בסוטים נמו
 המטה־הארצי בניין שמול

מסתתר הנמלט הפושע כי

 רפ״ק של מיחידתו בלשים שני
 לבית הפריצה לפני רגע כהן, דוד

 חשדו הס בירושלים. המישטרה של
בבית־שמש. השיחזור משמאל: שם.
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ש - צו קי אל בא הציד
ב המיוחדת היחידה לוחמי מישמר־הגבול,

 כלבי־ המישטרה, של המודיעין כל מחבלים,
ה הגדול. בצייד השתתפו ומסוק גישוש
 פיקח אבזרי, כמסוכן, תואר שברח פושע

 ניתן שאינו מיני דחף על־ידי מאד,״ומופעל
לריסון.
 ממרכז חליווה טייל הזו התקופה משך
 נעלם ושוב לירושלים, חזר לצפונה, הארץ
 שאנס אחרי המי־שטרה, של לחוטמה מתחת
 נלכד לבסוף הנ-שיא. ביעד מאנגליה תיירת

 בכפר־המכביה אזרחים, על־ידי במיקדה,
האחרון. בליל־שבת ברמת־גן

 המאורעות: התרחשו וכך
:7.11.1976 א/ יום

 בביצוע שנאשם עצור חליווה, ׳שלמה
 לבית הובא המדינה, רחבי בכל מעשי־אונס

 מיש־ לתחילת בירושלים המחוזי המישפט
 שוטר הוריד בבוקר 9 בשעה בערך סטו.
 לחדד־ חליווה את האסירים, מליווי אחד,

ל כדי בית־המישפט, שבמרתף העצורים
 שבכפר־יונה. לביודהמעצר חזרה העבירו
 הסמוכים, לשירותים להיכנס ביקש העצור

 לא המרתף שדלת ההזדמנות את ניצל
השנייה לקומה לעלות וניסה נעולה היתד,




