
הגרו בסרטים הטובים. בסרטים ולא עים
 מסתערת ודומיהם, אפס חמש הוואי עים,

 אותם ומחפשת החוטפים על המישטרה
שרי מפגינה כשהיא רמה, בקול־תרועה

 בסרטים מסיבות־עיתונאים. ועורכת רים
 ובשכל, באיפוק המישטרה נוהגת הטובים

עיניה. לנגד עומדים הילד חיי כשרק
 אחרת מישטרד, כל נוהגת היתד■ כיצד

 ראשית, ז הפרשה של הראשונים בשלבים
 לעיני עצמה חושפת המישטרה היתד, לא

 צופים שהם להניח אפשר כאשר החוטפים,
 קבלת אחרי מיד החטוף. מישפחת בית על

 אדם רק נשלח היה החטיפה על ההודעה
 היה והוא החטוף, לבית מקצועי, אחד,
כש החוטפים, עם המשא־ומתן את מנהל

 ״אני הטלפון: בשיחות להם מסביר הוא
 מדי נרגשים והאם האב ידיד■•מישפחה.

 נסיון בעשה היה כך איתכס.״ לדבר מכדי
 תשלום בלי או עם הילד, חיי את להציל

 הבית הוקף כך, לנהוג תחת דמי־הכופר.
 שוטרים ובאוטובוסים. שוטרים במאות
 ואחר־ בסביון נראו מישמר־הגבול ואנשי

 הונח שבה לחבית הסמוכות בשכונות כך
הכסף.
 של הימלטותו של הגדולה, הבושה אל
 ליד לו שארבו השוטרים מידי גור צבי

 פיע־ לאחר עתה, מצטרפת• הכסף, חבית
בושה הפרשה, של מלא הכמעט נוחה
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 אורי ח״כ הגיש שעבר שבוע ףי
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 ה־ על הממונה לשר-הפנים, לות
השא בורג. יוסף הד״ר מישטרה,

 ב■ פורסמו בשאילתה שהוצגו לות
צצ.34 הזה״ ״העולם גליון

 כ־ גור צבי של מעצרו אחרי
ב שהודה ואחרי בחטיפה, חשוד

 לשוהה חוקריו את והוביל חטיפה
 טמונה היתה שבה פח, מבוסה
 אכנרי הגיש ירדן, אורון של גופתו

:לשר-הפנים נוספות שאילתות
 אס השר לכבוד אודה (א)

 המיש■ פירסמה לא מדוע ישיבני
 את החטיפה, אחרי מיד טרה,

 מ־ סכל ז״ל ירדן שאורון העובדה
״קוד תרופת ונטל מהלת־נשימה

ב שהחשוד העובדה האם אין״.
 על ידע לא גור, צבי חטיפה,

הילד! חיי את סיבנה לא כך,
 המייטטרה העבירה מתי (ב)

ל המסומנים השטרות מספרי את
שה נכון האם ?הבנקים ידיעת
הפ גור, צבי בחטיפה, חשוד

 משטרות כסף פעמים כמה קיד
שנתפס.ץ מבלי בבנקים אלה

 •טל חברתו נחקרה האם (ג)
 ליד בבית המתגוררת גור, צבי

בשבו הכסף, הוטמן שבה החבית
לחקירה? הראשונים עיים

ני פי שעל נכון זה האם <ד)
 גור, צבי של קולו של מדעי תוח
 הטלפוניות בשיחות שהוקלט בפי

ה שככל המישטרה ידעה שלו,
 בין ככר אינו ירדן אורון נראה

 של הראשונים בשלבים עוד החיים,
? החקירה

 של החטיפה שפרשת אחרי עתה, ם ^
 קשה הטראגי, לסיומה הגיעה ירדן אורון י*

 המיש־ של שהטיפול מהרושם, להשתחרר
 כיש־ ונעדר חובבני שלומיאלי, היה טרה
 הוטמנה אורון של שגופתו אחרי רון.

 הודה גור וצבי סביון, של בבית־הקברות
 החוטף של שגיאותיו שרק ברור בחטיפה,

 אותו שדחפו הם הנפשית מופרעותו או
 מעשי להסגרתו. שהביאו צעדים לעשות
 לפית־ המישטרה את שהובילו הם החוטף

המישטרה. של היכולת ולא התעלומה, רון
ברחו הפועלים . לבנק גור צבי כשבא

 החדש בחשבון לירות אלף 11 והפקיד בות
 שמסר כמי היה לכן, קודם שבועיים שפתח

 לניצב שלו האישי הביקור כרטיס את
״אני עליו: שכתב אחרי טיומקין, משה
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 בואו גור, צבי שמי הילד, את חטפתי
אותי.״ לאסור

 מעלה המישטרה של הראשונה השגיאה
 חוקר כל של פניו על בוז של חיוך בוודאי

'בחטי המנוסה מדינה' של במישטרה זוטר

 יעד על כמו הפרשה על ההסתערות : פות
 כמו תל-אביב, מישטרת מפקדי מבוצר.

קול בסירטי בוודאי צופים אחרים, רבים
 המיש- שמפקדי אלא מהם. ומושפעים נוע

הגרו־ החטיפה בסרטי בוודאי צופים טרה

הגופה נמצאה שבו המקום
הילד? נרצח מתי

 צריך היה לא שגור התגלה עתה נוספת.
 מטרים 40כ־ של במרחק מדי. רחוק לרוץ

 אחת חברתו. הורי בית מצוי מהחבית
ש היא בפרשה ביותר הציניות הנקודות

 אייר יהודה וכי ספרי־ילדים סופרת חברתו
שהתפרסמו. מספריה אחד את

 אחר הלילה באותו שדלקו השוטרים
 הכסף, עם לאפם מתחת שהסתלקה הדמות

 האדמה בלעה כיצד להבין יכולים היו לא
 בשלב שהובאו כלבי־גישוש החשוד. את

 של מחדל זה גם — מאוחר יותר הרבה
 של הוריה בית ליד נעצרו — המישטרה

 נערך מאוחר יותר הרבה בשלב חברתו.
 .< הבתים יתר בכל שנערך כפי חיפוש, בבית

 היום התגלה. לא מאומה שבנווה־נאמן.
 חקירה נערכת היתד, לו כי ברור, כבר

קשי זוג חברתו, של הוריה של רצינית
 כזוג במושב הידועים פרסי, ממוצא שים

 מספרים היו הם למדי, ופרימיטיבי צנוע
 באמצע שהגיע שלה, החבר ועל הבת על

 שהיתה יתכן נחקרת, היתה לו הלילה.
הח אל המובילים חוטים לחוקרים מוסרת

 אינה היא כאילו נראה כיום שלה. בר
 בתחילתה. לא לפחות בפרשה, מעורבת

חו היתה שלא מאוד יתכן שלב באותו
 מובילים שהיו פרטים לחוקרים לספר ששת
צבי. של לכיוונו אותם

 המפורסם הבית
נאמן בנווה

 התרו- פרשת היא עלומה פרשה דד ^
 מקבל. ירדן אורון היה שאותן פות ?

 טיפול וקיבל קשה מברונכיט סבל אורון
 ד,מיש- חטיפתו. ערב ממש קודאין בתרופת

 פי. על אולם ההורים, מפי כך ידעה טרה
 לאמ־ ההורים כך על סיפרו לא הוראותיה

במי גור, צבי שגם כך- צעי־התיקשורת.
 כך, על לו סיפר לא עצמו ואורון דה
 האמיתי מצבו על דבר לדעת היד, יכול לא
שבידיו. הילד של

 מת שהילד לפרסם הזדרזה המישטרה
 כן עשתה היא הכסף. ששולם לפני עוד

והבדי הניתוח־שלאחר־המוות סיום לפני
 פירסמד, לא עדיין אך הפאתולוגיות. קות

 ששילוב רק ידוע ירדן. אורון נפטר כיצד
 יכול מסויימים סמי־הרדמה עם קודאין של

הרה־אסון. להיות
 לעצמם וליטול לנסות הרבה בלהיטותם

 ולחוסר־ לטיפשותו המגיעה התהילה את
 מפקדי סיפרו גור, צבי של זהירותו

 של שגופתו לאחר תל-אביב, מישטרת
 פנטסטי. סיפור נמצאה, אורון

אחרי יום בחודש, 11ב־ כבר לדבריהם,
1


