
 מישטרת־ עמדה לא רבות •שנים בר ^
-  כפי גדול, כד, מיבצע בפני ישראל ״

 ירח• אורון של חטיפתו עם בפניד, שעמד
 כאשר החטיפה לתוצאת קשר כל ללא

 המושב' לחסידים גם היום, ברור תהיה,
שהפר־ מישטרת־ישראל, של ביותר עים

 ניצב המישנירוז, של תל־אביב מחוז מפקד
 כישלונו במלוא שהתגלה טיומקין, משה

המיבצע, של הישיר המפקד עם יחד החוטפים, גילוי במיבצע

 המשוכללת אך המאולתרת במיפקדה בן־הרוש, אלי ניצב־מישנה
 ובן־הרוש טיומקין שמשה ספק אין במישטרת־מסובים, שהוקמה
לסיומה. תגיע הפרשה כאשר המחדל, על הדין את לתת יצטרכו

האחראיס

 הפרטי יום־הכיפורים היתד, בסביון שה
המישטרה. של

 שפיר, הרצל רב־ניצב המפכ״ל, כי נראה
 כקודמיו, שלא לקרות. שעומד במה חש
 הוא אין והזוטרים, הבכירים כפקודיו או

 אך פירסום. תאב ואינו בעיתונות מאוהב
ו מהעיתונאים שפיר של בריחתו הפעם

 שפיר צניעות. מאשר יותר ביטאה הצלמים
 כאשר תפרוץ אשר בשערוריד, חש

 ר,מיש־ מחדלי על הפרטים מלוא יתגלו
 עם עצמו את לקשור שלא והחליט טרה,

 פעם אף התייצב לא הוא בכלל. הפרשה
כמ נפגשו שם בסביון, אורן בבית אחת

 וכל עצמו המכבד משטרה קצין כל עט
 שהוק־ המייוחדת למיפקדד, זוטר. עיתונאי

 כדי להגיע, נהג במישטרת־מסובים, מה
אז בגדים לובש כשהוא דיווחים, לקבל

קבקבים. ונועל רחיים
 ירדן אורון כי למישטרה התברר כאשר

 שבוע, לפני הראשון ביום נחטף אכן
 חל־ ושגיאות טעויות של שרשרת החלד,

 מיש־ על פארודיה סרט המזכירות מאיות,
דרום־אמריקה. מארצות באחת טרה

 על לשמור המישטרה החליטה תחילה
 שאין חפוזה החלטה סודיות, של מעטה

 ילדים חטיפת של במציאות בסים כל לה
 מיש־ של נסיונות פי על כופר, למטרות

 ילדים בחטיפות הבקיאים אחרות. טרות
 החטיפה נעשית רבות פעמים כי יודעים
 לספק כדי גם השאר בין החוטפים, על־ידי

 נהנים חוטפים שלהם. הפירסום יצר את
 שמם אם גם בעיתון, עצמם על לקרוא

מוזכר. אינו
 רבה במהירות מביא גם מיידי פירסום

 או בחטיפה שהבחינו אנשים, של עדויות
 'החטוף את שראו או בה, הקשור בדבר־מד,

 ל- לעזור יכולים והם ד,הנטפים, את או
הרא מהיום קלסתרון. בהרכבת מישטרה

באו הששי היום ועד שעבר בשבוע שון
 תמימים, ימים חמישה במשך שבוע, תו
ו הקלסתרון, את המישטרה פירסמד, לא
 סיכוי היד, שבהם רבים ימים הפסידה כך

ירדן. אורון את למצוא
המישט- של המגמתיות ההדלפות אחת
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המישטרת במכשיר הסוללות
ו ד ר ד 1 ת 1 ו באמצו נגמרו

הובאו לא וקיפה 1־ י ב כל
וש יש ־הג י נלנ התבלבלו ו

 שיבוא 1 חוט ר המתינו □,השוטר
השיחים בין תמתין הוא או ברכב,

 העיתונאים את לה נ■ תא טרה ש מ׳ ה
החקירה את והבשילה כוזב במידע
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 על שמר שפיר, הרצל רב־ניצב המישטרה נופכ״ליל
 אף ביקר לא החטיפה, פרשת בכל נמוך פרופיל

 שבה אזרחית, ובחכונית אזרחית לבוש הוא כאשר לחפ״ק והגיע בסביון בבית פעם
הגדול. המישטרתי למחדל שמו את מלקשור ביותר נזהר שפיר המפכ״ל בעצמו. נהג


