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 כאשר הממשלה. טפלת היתה אנטכה, מיכצע נכשל אילו
 עריכת על ההחלטה את רבץ, יצחק דאז, ראש-הממשלה קיבל י

אדיר, היה בחשבון שנלקח הסיכץ היטב. זאת ידע הוא המיכצע,
הף בו ברוכים שהיו חיי־האדם מבחינת הן :־ ת ו  ההשלכות מבחינ

 החלטה זו היתה כי המיבצע אחרי טען לא איש אולם שלו.
>־ פזיזה.

 ניתוחים שהצליח. מפני דל לא עצמו את הוכיח המיבצע
 נלקחו למופת. מתוכנן היה הוא כי העלו המיכצע אחרי שנערכו :

ת וכמה כמה כחשכץ כשטח. אפשריות התפתחויו
 הפיכץ מבחינת דומה, היה ירדן אורון להחזרת המיכצע

 כף על מונחים היו אנפץ. כזעיר כי אם אנטבה, למיבצע שנלקח,
 בולה. המישטרה שי יוקרתה וגם ,8 כן ילד של חייו המאזניים

 מחושבת מפורטת, תוכנית המישטרה הכינה אכן אם היא השאלה
ת תור לפרטי־פרטיה,  מיש־ כאן שהיה או האפשרויות, כל בחינ

חק־־פוקר.
 תמונה מציירים ותוצאותיה כשטח המישטרה פעולת אופן

ת, .מאוד. עגומה  רק להסיק אפשר 'יהיה הסופיות המסקנות א
 דשאלות. את להציג אפשר עתה בבר אך הפעולה, גמר אחרי

שאלות, למאה •התשובות  את מרכיכות כאז, המופיעות ה
החידה. פיתרץ ׳

ערו בכלל היתה וךמישטרה האם )1
זהז מסוג מיקרה־חטיפה לקראת בה
 מובנות פעולה תובניות היו האם )2

 להכין שנהוג כפי בזה, למיקרה מראש
ז היו הן מה — בן ואם בצה״ל

 למסקנה המישטרה הגיעה מתי )3
! במתיחה ולא בחטיפה, המדובר כי

שננ הראשונים הצעדים היו מה )4
ן זו למסקנה הגיעו כאשר קטו,
 מקום לאיתור מכשיר הורכב מתי )5

הטלפונית! השיחה
 אלו זה, מכשיר של סוג איזה )6

בעו בשימוש נמצאים אחרים מכשירים
 מידת היתה ומה יעילותם מהי לם,

!שהורכב במכשיר השימוש של היעילות
 להגיע כדי המישטרה נערכה כיצד )7

 אם השיחה, למקום המירבית במהירות
!יתגלה

 משא- לניהול תוכנית הובנה האם )8
!מהי כן ואם החוטפים, עם ומתן
!החפ״ק הורכב מתי )9

 האירגונית המיסגרת היתה מה )10
! בחפ״ק הפיקודית והכפיפות

 של המוגדרים תפקידיו היו מה )11
!החפ״ק

 של היעילות מידת היתה מה )12
 החטיפה לפירסום עד החפ״ק תיפקוד

!באמצעי־התיקשורת
!ההחלטות נפלו דרג באיזה )13
 של היעילות מידת היתה מה )14

וההו העברת-הפקודות ושל התיקשורת,
המבצעי! לדרג המחליט מהדרג ראות
 של תובנית-הפעולה היתה מה )15

החו עם העיסקה לביצוע עד המישטרה
!בפועל יושמה היא וכיצד טף,

 מלכודת להטמין החליט מי )16
להב בניגוד הכופר, מסירת בעת לחוטף

!לחוטף ירדן מישפחת טחת
 שעסק סדר־הבוחות היה מה )17

הור ממי העיסקה, לביצוע עד במיבצע
!התפקידים חלוקת היתה ומה כב

 את לקבל המישטרה דאגה האם )18
 לפעולה בחו״ל ממישטרות הדרוש הידע

 ואלו מתי, — כן ואם בזה, במיקרה
!אומצו הנחיות

לק תוכנית־הפעולה הובנה מתי )19
 פרטיה היו מה העיסקה, ביצוע ראת
לק הוכנו ואמצעים ציוד פריטי ואלו
!העיסקה מיבצע ראת
 שהוקצה סדר-הכוחות היה מה )20

! הרכבם היה ומה למיבצע״העיסקה,
 המישטרה, לרשות עמד זמן כמה )21

 בדי תנאיו, את החוטף הציג שבו מהרגע
!בשטח הכוחות את להכין
! בשטח הכוחות על פיקד מי )22
!בשטח הכוחות פוזרו כיצד )23
 מיבצע- בתוכנית פרטים אלו )24

 הושארו ואלו מראש, סוכמו העיסקה
 בהתאם האחרון, הרגע של להחלטה

!להתפתחויות

החטיפה לפני אורון
— מחושב סיכון

 ההחלטות מופקדות היו מי בידי )25
!האחרון הרגע של

 של השליטה מידת היתה מה )26
!בשטח הנעשה על הבכיר הפיקוד

ל מסביב הוצבו בלשים כמה )27
!והיכן חבית,
 לנוע יכולתם מידת היתה מה )28

! בהם שיורגש מבלי בשטח,
 אינפרה-אדום ציוד הובא האם )29

! ומישקפת־בובבים לראייה־בלילה
ה שוטרים במיבצע שותפו האם )30

כראוי! השטח את מכירים
 בבלבי־תקי- השימוש נשקל האם )31

!השיקולים היו מה בן, ואם פה,
 כלבי-גישוש, מראש הוכנו האם )32
!הוחזקו והיכן
 בשיטות השימוש נשקל האם )33

 ומה מהם, כן ואם אחרים, ובאמצעים
!השיקולים היו

ה שקיבלו ההוראות היו מה )34
 החוטף את לתפוס (א) :בשטח בלשים

 מבלי אחריו לעקוב (ב) !כשיגיע מייד
 !החוטף את לצלם (ג) !בכן שירגיש

!אחרת אפשרות (ד)
 נרשמו והאם הכסף, סומן כיצד )35

השטרות! מיספרי
 בשקית להניח השיקול היה מה )36
!נייר חתיכות ולא כסף,
 ב- הוטמנו מכשירי״עיקוב אלו )37

נמ אחרים מכשירים אלו שקית־הבסף,
 מי יעילותם, מהי בעולם, בשימוש צאים
מכשירי־העיקוב, להפעלת אחראי היה

 מכשירים דווקא נבחרו מדוע שהוטמנו,
! בשורה פעלו והאם אלה,
שנית הוראות־הפעולה היו מה )38

ב שהסתתרו המישטרה אנשי לשני נו
שבר הציוד חיה ומה האב, של מכוניתו

! שותם
 בקשר האב היה מי ועם כיצד . )39

! העיסקה ביצוע בעת
 עיד- על אחראי היה ומי כיצד )40

!בשטח הבלשים בון
 מצא שהאב מאז עבר זמן במה >41

ש ועד הראשונה, בחבית הפיתקה את
 תלוי היה ובמה השנייה, לחבית הגיע
הזמן! גורם
 הבלשים הצליחו מידה באיזה )42

 השנייה, לחבית מסביב מחדש להערך
 על- שהשפיעו בשטח הגורמים היו ומה
כן!

 מאנשי- אחד הסתתר לא מדוע )43
 ליד האב, מכונית בתוך שהיו המישטרה,

!הכסף הוטמן שבה החבית
 מכשירים הטמנת נשקלה האם )44

 מה — בן ואם זו, חבית ליד כלשהם
! השיקולים היו

הו עזב שהאב אחרי זמן במה )45
החוטף. פיע

!החוטף צץ בדיוק מנין )46
 עם ברח החוטף כאשר קרה מה )47

 מייד זינקו הבלשים האם (א) :הכסף
 אחריו! לעקוב או אותו לתפוס כדי
נו הוראות לקבל התקשרו האם (ב)

!אחרת פעולה ביצעו האם (ג) ספות!

החו הגעת של אפשרויות אלו )48
! המישטרה על-ידי ניצפו לחבית טף

 וההוראות התוכניות היו מה )49
!שניצפו מהאפשרויות אחת כל לגבי

 שהחוטף האפשרות נצפתה האם )50
 מה — כן ואם החבית, ליד מסתתר

זו! אפשרות לגבי ההוראות היו
 חמדוייקת דרך־מנוסתו היתה מה )51

!החוטף של
 החוטף של מנוסתו בדרך האם )52

 כיצד — כן אם י בלשים מוצבים היו
!הוצבו לא מדוע לא, ואם ;פעלו
החו של להצלחתו ההסבר מהו )53

להיעלם! טף
!לכישלון אחראי מי )54
 תוכנית־ למישטרה היתה האם )55

יצ שהחוטף אפשרות לקראת פעולה
 היו מה — כן ואם להיעלם, ליח

!פרטיה
 לפעולה המישטרה נערכה כיצד )56

 החוטף, עיקבות את איבדה שבו מהרגע
!בנן על נשארו ואלו שונות תוכניות אלו

ה בקירבת האיזור נסגר האם )57
!מתי — כן ואם מוחלט, באופן חביות

 בחיפושים הוחל זמן כמה כעבור )58
!ובסריקות

 בחיפושים השתתף כוח איזה )59
ש והאמצעים הציוד ומה הראשוניים,

!השתמש בהם
 שבהם האמצעים כל היו מה )60
 שהחוטף אחרי מייד המישטרה נקטה
!נעלם
 שהשוזתף סדר-הכוחות היה מה )61

 פריסתו היתה מה הנרחבות, בסריקות
!הפריסה שיקולי היו ומה בשטח

 לאי־ שהביאו השיקולים היו מה )62
 ימים, בשלושה במשך החטיפה פירסום

 — - הנגדיים השיקולים הועלו והאם
!לעזור מהציבור נמנע שבבן
הפסיכולו ההערכות היו מה )63
 המיש־ פעלה וכיצד החוטפים, לגבי גיות
!לכך בהתאם טרה

אח מחדש, החפ״ק נערך האם )64
מ במידע וההצפה הידיעה פירסום רי

!כיצד — כן ואם הציבור,
 הרב החומר ונבדק סונן כיצד )65
!לחפ״ק מהציבור שזרם
 התיפ- יעילות מידת היתה מה )66

!הפירסום אחרי החפ״ק של קוד
 שעמך כוח״האדם, כל האם )67

!בהלכה נוצל במיבצע, המישטרה לרשות
 להמשך גובשו תוכניות אלו )68

!פעולה
 הקצונה תידרכה תדירות באיזה )69

 עדכני בחומר פיקודיה את הבכירה
!חדשות ובהוראות

 שעל-פיהם עדי-הראייה, היו מי )70
 הקלסטרו- והורכבו החטיפה שוחזרה

 המישטרה ביצעה פעולות ואיזה נים,
!נוספים עדים למצוא כדי

5 ככן אורון
פוקר? נזישחק או


