
: אורון הילד הורי דו ו מענה מחייבות השאלות יהיה, נאשר הנושה סיום יהיהי

כן־ז ודאש־המיפצע טיומקין מפקד־המחוז
? מחדל היה האס

 — בפרשה כה עד שנעצרו חשודים
 רדי רק מעצרים בוצעו מידה ובאיזו
1 והצלחה פעילות של רושם ליצור
 ו/או הוכו בפרשה העצורים האם )83

 מי כן, ואם לא־חוקיות, בדרכים נחקרו
! ההוראה את נתן

 שגובשה הגירסה היתה מה )84
! החשודים חקירת בעיקבות

 חקירה להמשך צעדים באלו )85
ו זו לגירסה בהתאם המישטרה נקטה
 נוספים כיווני״חקירה היו האם )86

שנעצ החשודים סביב שנסובו אותם על

י מהם — כן ואם בפרשה, רו
רש חנינה הבטחת נשקלו האם )87
 אם מהארץ, יציאתם ו/או לחוטפים מית

 מה — כן ואם בשלום, הילד את יחזירו
ן השיקולים היו

 הצלחת — לכישלון היתה האם )88
 על השפעה — הכסף עם להיעלם החוטף

 המיש־ של הנכון ותיפקודה החלטותיה
י במה כן ואם טרה,
 בקשר המישטרה עמדה האם )89

אח ומישטרות האינטרפול עם מתמיד
הצעות־פעולה לקבל כדי בעולם, רות

ניתוחית: שאלות
 פתוחות, שנשארו שאלות ישנן המישטרה, אל המופנות השאלות על נוסף
 הצליחה לא שאותה התעלומה, את מרכיבות אלה שאלות עצמה. בחטיפה והקשורות
:הן ואלה כה, עד לפענח המישטרה

! אותה ביצע ומי הפעולה את תיכנו מי במעשה, חלק לקחו חוטפים כמה )1
ז ירדן במישפחת דווקא בתרו מדוע )2
ז החטיפה בוצעה כיצד )3
!אורון הוסתר היכן )4
י תנאיהם את שהציבו עד יומיים במשך החוטפים המתינו מדוע )5
ז בלבד לירות מיליון שני של סכום ביקשו מדוע )6
 המישטרה, פעולת באופן החוטפים של והבנתם ידיעתם מידת היתה מה )7
ן לכך בהתאם הם פעלו וכיצד

 לכך יש והאם הכסף, את שקיבלו אחרי אורון את החזירו לא מדוע )8
ן להם שהוטמן המארב עם קשר

י הילד את החזירו שלא למרות ירדן, מישפחת עם הקשר את ניתקו מדוע )9
ז החוטפים נמצאים היכן )10
? בכסף עשו מה )11
הפשע! בביצוע אותם שהנחתה השיקולים מערכת מהי )12
1 לאורון קרה מה )13

י הקלסטרונים הורכבו מתי )71
 הקלסטרונים פירסום עוכב מדוע )72

 הדבר מנע והאם התיקשורת, באמצעי
ן למישטרה חיוני מידע זרימת
ה הקלטות פירסום עוכב מדוע )73
 להביא היה שיכול החוטפים, של קול

י חיוני מידע
 את דוברי־המישטרה קיגלו ממי )74

לעיתונות! שמסרו המידע
 לא- מידע לעיתונאים נמסר האם )75
י לכך הסיבה היתה מה — כן ואם נכון,
 מישפחת של הרקע נחקר האם )76
 אויבים לה יש אם לגלות כדי ירדן,

 מה — כן ואם פוטנציאליים, ומתנקמים
ו התוצאות היו

החוט זהות לגבי הנחות אלו )77
גיב- פעולתם ואופן מיסתורם מקום פים׳

שפיר מפכ״ד
? החליט מי

 הקולות למישמע בייחוד המישטרה שה
ז פיהן על פעלה וכיצד המוקלטים,

 ה- נעזרה נוספים גורמים באלו )78
 היתה ומה המיבצע, במהלך מישטרה
י תרומתם

 הצטברו מודיעיניות ידיעות איזה )79
1 על-פיהן פעלה וכיצד המישטרה, בידי

 השונים הגופים בין תיאם מי )80
 היתה ומה ובחיפושים בחקירה שעסקו

ן התיאום מידת
 לפושעים המישטרה נטפלה מדוע )81

 צריכה היתה כאשר ולזונות, פליליים
 המוקלטים, הקולות ניתוח פי על לדעת,

ן אחר מסוג אנשים עם עסק לה שיש
ה על החשד נפל מה סמך על )82

 ואלו ההצעות מהן — כן ואם ספציפיות,
ז אומצו
 להקשות כדי ננקטו צעדים אלו )90

 יציאתם את ולמנוע החוטפים תנועת על
ן מהארץ

 בשלב המישטרה החלה האם )91
 פעולותיה את מחדש לבדוק מסויים
לק ולהפיק טעויות למצוא כדי השונות,

 מה — כן אם ; הפעולות להמשך חים
י שהוסקו הלקחים ומהם נבדק
 ביצוע ורמת היעילות היתה מה )92

 : הבאים מהגופים אחד כל של המשימות
 המיש־ הצבא, מישמר-הגבול, המישטרה,

ז שהשתתפו נוספים וגופים מר-האזרחי
 הכללית רמת־הביצוע היתה מה )93

ז במיבצע במשימות
בדרג שהתקבלו ההחלטות מהן )94

הכישלון הכית
? אחראי מי'

מי היתה ומה המיבצע, במהלך העליון
ן בשטח שלהן היישום דת

 במהלך הטעויות היו מה )95
י המיבצע

 הספציפיים האחראים הם מי )96
!השונות לטעויות

מהם! כן ואם מחדלים, היו האם )97
 אם למחדלים, האחראים מיהם )98
!נגדם לנקוט יש צעדים ובאלה היו,

!שהופקו הלקחים מהם )99
 לגבי המישטרה הערכת מהי )100

 מיקרי-חטיפה של התרבותם סבירות
 המישטרה נערכת ואיך והלאה, מעתה

!זו אפשרות לקראת
היימן יופי
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