
והמישטוה תאב
 ברור שהיה למרות טובים, יחסים היו המישטרה לבין המישפחה

טיפולה וכי רבות טעויות עשתה שהמישטרה ירדן למישפחת גס

 הסיפורים על הבליגה גם המישפחה אורון. הבן את סיכן הכושל
 אשר סיפורים לעיתונים, מישטרתיים גורמים על־ידי שהודלפו

 חוט־ לבין אורון בין שיתוף־פעולה על לרמוז היתה מגמתם כל
המישטרה. מביזיונות הציבורית הדעת את להסיח כדי פיו,

 מאות למישטרד. שתגיעו אחרי רק תון.
 ה־ עלתה שבעיקבותיהן טלפון, קריאות

 מתוך היחידים החשודים שני על מישטרה
 לא- חשד היה לגביהם שעצרה, המאה

 המישטרה איחרה שוב כי התברר דמיוני,
ש רבים ימים הפסידה היא המועד. את

 ולעזור לה לעזור הציבור היה יכול בהם
ירדן. למשפחת
 המישטרה שגילתה השלומיאליות מלבד

 חוסר את חשפה היא הפרשה, כל לאורך
 מרבית את עצלותה. ואת שלה האירגון
 אנשי הירוקים, עשו השחורה העבודה

מח כל לאות ללא שסרקו מישמר־הגבול
 עליהם. שהוטלו במיגזרים בית וכל סן
עבו עשו למיבצע שגוייסו החיילים גם
רו המישמר־האזרחי, אנשי יסודית. דה
ב הדרכים מחסומי ליד שהו נערים, בם

 כל בקפדנות ובדקו תמימים לילות משך
 אפשר השוטרים את מכונית. בכל נוסע
 בתחנת־מסובים, הדשא על לראות היה
 כמובן, יש, בסביון. בווילה הדשא על

בחיפו נישמתם את שהשקיעו שוטרים
 העצום מהכוח חלק רק היו אלה אך שים,

 ל- שהובא מישטרה, אנשי הכחולים, של
איזור.
 המישטרה מחדלי ברשימת נוסף פרק

הצי הלחץ הזה. השבוע בראשית החל
 חו־ בעיקבות המישטרה על שנוצר בורי,

 לה גרם שגילתה, המוחלט סר־האונים
 ורד המכוונות ההדלפות זרם את להגביר

ה ביום פורסם כך לעיתונות. שיקריות
 בהוד- הפרוצות בדירת כי השבוע, שני

הוח שאורון לכך סימנים נמצאו השרון
חסרת־שחר. נמצאה זו ידיעה שם. זק

 לרדיו, ידיעה הודלפה יום אותו בערב
 עצמו שהסגיר החשוד כי לספר, שידעה

ב מעורב ״הוא כי הצהיר, בבאר־שבע,
 כי הסתבר, מאוד מהר החטיפה.״ פרשת
 וכי כאלה, דברים אמר לא מעולם האיש

 לפרשה. קשר כל בתוקף מכחיש הוא
 במישטרה התייצבותו מטרת מ טען, הוא

הת חפותו. את להוכיח כדי רק היתד.
הת על לחפות נועדה ההדלפה כי ברר

ש בשעה החשוד, של המוזרה עלפותו
 לבאר- שנשלח מיוחד צוות על-ידי נחקר
שבע.
 יעורר עוד זו חקירה במהלך שקרה מה
הפרשה. שתסתיים אחרי גלים

 המישטרה, התנהגות את שוקלים כאשר
 ומסיומה החקירה מתוצאות להתעלם יש
לח יש יהיה. אשר זה יהיה הפרשה, של

 דוגמת שאחרי אחרים, ילדים על שוב
אח רבים חוטפים יעוררו סביון, חוטפי

הי עצמה את לחקור המישטרה על רים.
לה חיצוני, גוף זה שיעשה ומוטב טב,
 את משורותיה להרחיק המסקנות, את סיק

 אלה יהיו הגדול, המחדל על האחראים
 לגל ולהתכונן שיהיו, אלה דרגות בעלי

 על עתה המאיים כופר למטרות החטיפות
המדינה.

■1 ינאי יוסי

 כל את להשקיע המישטרה החלה אז
 יחסי־ציבור. של תדמית בבניית מעייניה

 להסיח כדי עשן מסכי כמה פוצצה היא
 הוא מהם אחד מכשלונותיה. הדעת את

 לחבר אורון אמר כאילו שהופצה הבדותה
 שבועיים שהתנהלה טלפון בשיחת שלו,
לי מיליוני שני לו שיש החטיפה, לפני
עצ שאורון יתכן ברור. היה הרמז רות.

 לא ולכן החוטפים, עם פעולה שיתף מו
 אולם, אותם. ללכוד המישטרה מצליחה

שבועיים כי לשוטרים, סיפרה ירדן פנינה

 מסך־ לזרוע ממשיכה המישטרה בעוד
 חוסר־סב־ מגלים העיתונאים החלו עשן,

 ימים שאך העיתונאים גילו לפתע לנות.
ש מה כל את ״הבינו״ לכן קודם אחדים
או מאכיל שדובר־המישטרה מהם, ביקשו

 האקראיות מפגישותיהם באחת בקש. תם
 ארד, נגד העיתונאים התבטאו המפכ״ל עם

 מילא ורק אשם היה לא זה שבמיקרה
 לא המפכ״ל יתרה. בקפידה אולי הוראות,

 עו־ עיתונות לעצמו להרשות היה יכול
בל באופן להדיח והורה זמנה, טרם יינת

 ההבדל יאת שוב הוכיחו מישמר־הגבול שוטרישפעל! היחידים
 מישמר־הגבול אנשי השוטרים. לבין בינם העצום

 היה אפשר זאת לעומת נחו. ולא לסרוק, עליהם שהוטל המיגזרים את רבה ברצינות סרקו
במסובים. המטה דשא על שרועים שוטרים ומאות בעשרות היום שעות כל במשך להבחין

 שלו חבר על אורון לה סיפר לכן קודם
 שנפטר, מסבא לירות מיליוני שני שירש
 מקבל לא אני ״למה פנינה: את ושאל

והשי צחקה פנינה לירות?״ מיליון שני
 היה בחיים.״ עוד שלך סבא ״כי לו: בה
ה ל״ידידיה״ פנינה שסיפרה קוריה זה

חו של הארוכות השעות באחת שוטרים
ביחד. שבילו שינה סר

 על סיפור המישטרה הדליפה כך אחר
חטי מתוארת שבו סביון, בסיפריית ספר
 דורון. לחטיפת בפרטיה הזהה ילד פת

 את שאל דורון ברור. הרמז היה שוב
 פעולה ושיתף החטיפה על קרא הספר,

 הסיפור את שפירסמו אחרי באירגונה.
ו אמיתותו את לבדוק העיתונאים פנו

סביון. בסיפריית קיים לא הספר כי התברר

ב הדרמה מדוברות ארד את תי-רישמי
 בלתי- באופן שוב תחתיו, ומינה סביון

 תל- מחוז דובר מפקודיו, אחד את רישמי,
קידר. שמעיה אביב

נעש המישטרה של הבאה השגיאה
 המעבדות אנשי שהצליחו אחרי תה

ה ביום קלסתרונים. שני להרכיב שלה
 בפני ארד גימגם שעבר בשבוע חמישי

 אין מדוע כשנשאל הטלוויזיה, מצלמות
ש הקלסתרונים, את מפרסמת המישטרה

העי ידעו המישטרה בידי הימצאותם על
הכ פה בחצי שלהם. ממקורות תונאים

ל הקלסתרונים. הימצאות את ארד חיש
 בידי־ הקלסתרון לראשונה פורסם מחרת

 מיש- יוזמה זו היתר. לא עות־אחרונות.
העי־ כתב לידי הגיע הקלסתרון טרתית,

ה :פת׳־ח צנ ק ה ■ ח ■ ■

 )21 מעמוד (המשך

:הקטע הנה
 בעיר מכולת חנות היתה 1948 בקיץ
 המכולת, בעל של בנו רמלה... הערבית

 לשחק נהג והוא ,12 בן היה וזיר, חליל
 בקירבת שהתגוררו יהודיים ילדים עם

 בהאר־ זו לצד זו חיו העדות שתי מקום.
 עדיין הארץ על הסיכסוך יחסית. מוניה

הצעירים. לחייו חדר לא

היו גופות
תו! ת!ו רו פזו

לפתע. נשכרה שלווה
 הגברים זה. יום אשכח לא ״לעולם י י

 עומדים •שהיהודים אמרו הם התאספו.
 הקיפו הם בדיר־יאסין. שעשו מה לעשות

 נפחד, הייתי אליה. להיכנס ועמדו העיר את
 הלכנו ואני אחיותי אמי, נורא. נפחד

 היא לכנסייה. הלכה העיירה כל לכנסייה.
ומלאה. גדושה היתד,

 בפתח עמד שהארכי־בישוף .זוכר ״אני
 והכוחות לבן, דגל בידו נשא הוא הכנסייה.
 אמר הארכי־בישוף לעיר. נכנסו הציוניים

 לא חיילים, לא אזרחים, אנחנו :להם
 זמן דיברו הם בשלום. לנו הניחו לוחמים.

 לכנסייה אחדים חיילים נכנסו אז רב.
 לקחו הם שלנו. הצעירים מן בכמה ובחרו
להם. קרה מה ידע לא ואיש משם, אותם

 יימחק לא ולעולם משם, יצאנו ״אחר־כך
 פזורות היו גופות שראיתי. מה מזיכרוני

 יכול איני בסימטאות. הבתים, בין ברחוב,
 לא גם אדם, שום עכשיו. גם זאת לשכוח

 נמצא אם בחיים הושאר לא וילדים, נשים
 זה, אחרי הראשון. השלב היה זה ברחוב.
 אותנו גירשו אותנו, פיטרו לאמר, אפשר

העיר.״ ומן הבתים מן
הקטע. כאן עד

 בסיפדו כידוע, ניתן, דומה די תיאור
 על־ידי שנפסל בקטע רבין, יצחק של

 בארצות־ ושהתפרסם בישראל הצנזורה
הברית.

 יחד אכו-ג׳יהאד, עמד כדמשק
 הגל מול ואבו־מאזן, עראפאת עס

הת הם הקיצוניות. של הגואה
 — כהנהגה ונשארו עימו פשרו

 הקיצוניות, ההחלטות כמחיר אך
 הפלסטיני למאכק יזיקו שכוודאי

 לעכר אש״ף התקדמות את ויאטו
 כשם בינלאומית, מדינית הכרה

 ממשלת־כגין של הקו שהקצנת
 אותה ומכודדת לישראל מזיקה
כעולם.

רדאג זיג בין
בישראל, כמו הפלסטיני, כמחנה ש ^

 רבה חשיבות אין כי הסבורים משקיפים
 הפרופסור כתב כך דמשק. להחלטות
 מישחק אלא זה אין כי סיוון עימנואל

 כל (כמו יודעים הפלסטינים הזמן. עם
 חיובית התקדמות שום תיתכן שלא העולם)
 עד הפלסטינית, הבעייה פיתרון לקראת

מנצ הם בארצות־הברית. הבחירות אחרי
 היסודות את לפייס כדי הזמן את לים

 שבסוף הנחה מתוך — בקירבם הקיצוניים
 בכיוון קשות בהחלטות צורך יהיה השנה

ההפוך.
 שאחריו ״זיג״, זהו הרי כן, אם
״זאג״. שוב יבוא
 בהנחה סבירות של מסויימת מידה יש

 בביטחון זאת לקבוע עדיין מוקדם אך זו.
מלא.

✓
 :האלה העובדות רק בטוחות

קי החלטות קיבלה פת״ח מועצת
 כעולם סביר אדם ששום צוניות,

 קשר־גומלין קיים לקכדן. יוכל לא
כיש ההקצנה וכין זו הקצנה כין

 למר■ מובילה הזאת הדרך ראל.
 שיתוף־פעולה רק הדדי. חץ־דמים

והמ השפויים הכוחות כין מוגבר
 יכול הצדדים שני מכין תונים
זאת. למנוע
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