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1 י - 1 ן 1 י  עם שיחה החוטף ערך שממנו הטלפון את ספורות שניות י

אחריו. לעקוב הצליחו לא וגם במקום אותו ללכוד השוטרים הצליחו לא רדן,

 הדרמה החלה מאז הרבה היו וכאלה רה,
ה דבר היוודע עם שמיד רמזה בסביון,
 תקנים מישטרת־ישראל ביקשה חטיפה,
 חטיפת שבהן בארצות ממשטרות /ונהלים
 על שכיח. דבר היא כופר לצורכי ילדים

העי לפרסם מיהרו אותה — ההדלפה פי
 ם- מיד הגיע — בפרשה שעסקו תונאים

לנ יש כיצד מפורט חומר ארצות־הברית
 שידיעה להניח קשה חטיפה. במיקרי הוג

 אילו זה, שבחומר מאחר נכונה, היתה זו
שלפיהן מאלה הפוכות הנחיות היו הובא,

אפש זו. בפרשה מישטרת־ישראל נהגה
 שהחומר היא יותר הרבה חמורה רות
 ה- מפקדי אך מארצות־הברית, הגיע אכן

 וניצב־משנה טיומקין משה ניצב מיבצע,
ממנו. התעלמו פשוט בן־הרוש, אלי

 גם נושאים הראשון למחדל באחריות
 ה- על-ידי התבקשו מרביתם העיתונאים.

ו ציבורית״, אחריות ״להוכיח מישטרה
הו מלבד החטיפה. עצם את לפרסם לא

כל שלהם הציבורית חוסר־האחריות כחת
שהס העיתונאים, הסתכנו קוראיהם, פי

 הייתה שעלולה כבדה באחריות לכך, כימו
 והיה אסון קורה היה אילו עליהם ליפול

 לאסון. תרם במועד שאי־הפירסום מסתבר
 הזה, העולם ביניהם אחרים, עיתונים לגבי

 שיקול יפעילו שהם ידעה שהמישטרה
 ופרטיו, הפירסום עצם לגבי ונבון עצמאי
 וכמובן לבית־המישפט המישטרה מיהרה
הפירסום. על האוסר צו קיבלה

 ה- גם נוכחה רבים, במקרים כמו אך
 טעות מוטעה. היה שלה שהצעד מישטרה

נו ימי־דאגה בשני הילד להורי עלתה זו
הות שעבר, בשבוע הרביעי וביום ספים׳

 הפך ירדן והשם לפירסום, הידיעה רה
 בארץ. ביותר המפורסם
 היתד, כה, עד הידועה השנייה הטעות

)66 בעמוד (המשך

 הכסף הוטמן שבה החבית את להפוך הציעו ליצניםהנושה חנית
 החבית נראית בתמונה מישטרת־ישראל. של לסימלה

 הכסף. שקית את לטחון היכן ירדן לעחוס שהורה הפתק היה בה יאשר הראשונה
אותו. ללכוד הצליחו לא הם וזכסף, את שנטל החוטף את ראו שהשוטרים למרות
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