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אחר בשעות האחרון, הרכיעי יום ף•
 ממישטרת שוטר הבחין הצהריים, ■■

 ליד שפסע שחום־עור באדם כפר־סבא
 בית־שחיו כשתחת נזאיר, בית־החולים

נז שוטר אותו וקרטונים. ניילון יריעות
 שקיבלו בהרצאה שניה, של בהבהק כר,

 במטה מקצין כפר־סבא מישטרת שוטרי
ה ״האנס המכונה האנס לגבי הארצי,

קודם־לכן. קזבועיים מנומס׳/
שסו כפי המנומס, האנס כי נזכר הוא

וירי קרטונים של מצע להכין נוהג פר,
קור את מוצא שהוא לפני עוד ניילון עות

 וגורר עימו, לבוא אותן ומפתה בנותיו
המוכן. המצע אל לאחר־מכן אותן

לע השוטר המשיר עזרה, שהזעיק תוך
 צדדי, מכביש החשוד. הגבר אחר קוב

 בית־החולים, של הצפוני־מזרחי בעברו
בקפ פרש ושם סמוך, לשדה החשוד ירד

 שהביא הקרטונים ואת היריעות את דנות
עימו.

שיבעה :התיגבורת הגיעה בינתיים
 את שגילה השוטר אל שהצטרפו שוטרים,
אליהם שהגיעו הוראות על-פי החשוד.

כר ניצב
? תפס מי

 את ימלא שהחשוד עד המתינו הם בקע**,
עלי היה עבורו. שהכינו בתסריט התפקיד

 נערה, או אשה שימצא עד להמתין הם
 על אותה יאנוס ואז עימו לבוא אותה יפתה.

 ומפורשות: ברורות היו ההוראות המצע.
 חם.״ על אותו ״לתפוס

 שוטרת־פת־ לשלוח העזו לא השוטרים
 קו־ אחדים חודשים כישלונם, אחרי יון,

 בתכסיס בפח האנס את להפיל דם־לכן,
השוטרת, אל החשוד נטפל אומנם אז זה.

תכורי ספכ״ל
? הדליף מי

 פזיזים היו במארב שישבו חבריה אולם
הצ והוא הזמן קודם עליו התנפלו מדי,
ומיריותיהם. מהם לחמוק ליח

ה ליוזמה השוטרים המתינו בכפר־סבא
 עליו עורכים שהם תוך החשוד, של עצמית
 החשוד אותם. יזהה שלא ומקפידים תצפית
 מזלם לרוע אולם ארוכה, שעה המתין

 בחורה אף במקום עברה לא השוטרים של
ה יריעות את אוסף החל החשוד בגפה.
 קודמ-לכן, שעה שפרש והקרטונים ניילון

ב שחנתה אופל מכונית לעבר ולהתקדם
 , הביאה באלחוט מהירה התייעצות סמוך.

 !אותו ״לעצור :הפקודה את אחריה
ה לעבר מיהרו מהתצפית שוטרים שני

״אתה :לו הודיע מהם ואחד חשוד,
' !״עצור

 מיסדר״הזיהוי
נידחה

ה־ השוטרים לשני התגלתה אז ולס
 הוא אם המנומס, האנס :המרה אמת

 גבה־ הגבר ביותר. מנומס אינו האנס, אכן
ממר ממוצא רחב, מיבנה־גוף בעל הקומה,

 ברצחנות. בהם וחבט עליהם הסתער חי,
ל לעזור מיהרו הנותרים השוטרים שישה

 מנחת־זרועו נמלטו לא הם גם אולם חבריהם,
 בזירה. כשור שהשתולל 37ה־ בן הגבר של
ה שמונה הצליחו עז, מאבק אחרי רק

 ידיו את ולשים עליו להתגבר שוטרים
 שוטרים שני :הקרב קורבנות באזיקים.
שוט ושישה מאיר בבית־החולים פצועים

ושרי כחולים פנסים מכוסים חבוטים, רים
שותתות־דם. טות

 המיש־ מפכ״ל אל הגיעה כאשר
 כי ההודעה תבורי, חיים רב־ניצב טרה,
 ממני שמח היה לא נתפס, המנומס האנס

 המאמצים של המלא היקפם את ידע תבורי
 בן המירדף על שהוצא האדיר והתקציב
 חיתיתו את שהטיל האיש אחרי השנתיים

 שמסר מי וסביבתה. תל־אביב נשות על
 טיומ־ משה ניצב היה לתבורי ההודעה את

 למרות אולם, תל־אביב. מחוז מפקד קין,
 תמרי הורה האישית וגאוותו שימחתו

 התפיסה על מילה שאף לדאוג לטיומקין
 היו למישטרה לכלי־התיקשורת. תודלף לא

 כאשי האחרונים, בשבועות ביזיונות שני
 שני תפיסת על בצהלה הודיעו שופריה

 ״ה־ היו כאילו עליהם שהוכרז ״אנסים״,
 כי התברר, ואחר־כך המנומסים״, אנסים

זה. מתואר חפים הם
ה את תבורי כשפתח בבוקר, למחרת
 דווח לו, שדווח מה כל כי גילה עיתונים,
 ה״ התפרץ תחילה לעיתונים. בו־זמנית

ה נרגע. אחר־כך אולם בזעם, "מפכ״ל  מ
 הוא תל-אביב שמחוז סוד זה אין רב זמן
 לכתבים להדלפות הנוגע בכל פתוח ברז

פליליים. לעניינים
 לא במישטרה שאחזה הכללית השימחה

הח של מישפחתו של מנת־חלקה היתד,
 נתניה. מפרברי באחד המתגוררת שוד,

 להאמין סירבה החשוד של היפר,פיה אשתו
 והודעת־ לביתה שבאו המישטרה לחוקרי
 לסמל היו בעלה עם יחסיה בפיהם. האיוב

שכניה, כל כמו והיא, הנתנייתית בשכונה

 ולא אינו, החשוד כי להישבע מוכנה היתר,
 ד,מכד המבוקש. האנס להיות, כלל יכול

 כפר היתד, החשוד של מישפחתו שהוכתה
 להיערך עומדת הבא בשבוע ומכופלת. לה

 משלושו אחד של בר־המיצווה חגיגת
 ידיד למאות וההזמנות האיש, של בניו

 כבו הארץ רחבי בכל המישפחה וקרובי
נשלחו.
 אחז עליו סיפר נהדר,״ אדם ״הוא
 מ; שנודע אחרי השבוע, ושכניו ממכריו

 לזו ״הוא המנומס. האנס שהוא בחשד נעצר
 אות| שמכיר מי כל בזבוז. לפגוע מסוגל

 הוא אם אפילו האנס, שהוא יאמין לא
מאד,.פעמים״ בכך יודה עצמו

 אחרת טוענים המישטרה חוקרי אולם
לתי החשוד של תיאורו מתאים לדיבריהם

 על־יד! מד,נאנסות אחדות שמסרו אור
חיצוניו לגבי פרטים לדלות ניתן שמהן

 מכוע שומה בבירור זכרו מהן רבות תו.
 ואב האנס, של מותנו על שהיתר, רת

 החשוד של מותנו על נמצאה כזו שומה
שנתפס.

טיומקץ ;יצב
חקר? מי

 מיש לערוך היה ביותר הפשוט הדבר
 לן יכלה לא המישטרה אולם דר־זיהוי.

 ו שמונה בין התיגרה כזה. מיסדר רוך
 שקיש והמכות החשוד, לבין שוטרים

 כט וכשהיה שנעצר אחרי אחר־כך,
 ז לנקום שהחליטו משוטרים באזיקים,

 פו את הפכו המוכים, חבריהם ניקמת
 חתכ של גדולה אחת עיסה החשוד של

 ל ברור היד, הקשת. צבעי בכל ופנסים
 מהקו אחת אף תוכל לא כזה במצב כי
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