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 לשוחח ליבו על דיברה היא הילדים, את לשחרר בעלה את שיכנעת היא
המיוחדת. מהיחידה המסתערים לפני הדלת את פתחה אשר והיא תורגמן עם
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איומי תחת ובילדיה בה שהחזיק בעלה עם שעות תשע כלואה היתה דימיטרסקו אורנה

 דקות באותן שישב איבצן, אריה למפכ״ל,
 שהפעולה לרחוב, מעבר בבניין רוויות־מתח

מאו לרווחה. נשם הוא בהצלחה, הסתיימה
 צרור־ את שכששמע איבצן, הודה יותר חר

 ידע המפכ״ל — נחרד הוא הראשון היריות
הקוד הפעמים בשתי כמו שלא שהפעם,

 עם לשוחח לדירה העולים בכוונת אין מות,
ב לדירה לפרוץ אלא מוכה־האמוק, הבעל

האיש. על ולהשתלט כוח
 מלבד איש, נפגע לא שבפריצה קרה כיצד

 משיחת״הסי־ להבין ניתן זאת ? דימיטרסקו
בש חיילי־היחידה עם המפכ״ל שקיים בום,

מת לה, עדה שהייתי שיחה בלילה, 3.00 עה
סופה. ועד חילתה

 השוטרים
מייד פרצו

ברחבת השוטרים אחד עם וחחתי
שב בבית חדר־המדרגות של הכניסה ״■

 מדירותיו באחת בחולון. בן־יהודה רחוב
סיפקדת־המיבצע. התמקמה זה בית של

 שוטרי־היחידה. שאר גם הגיעו המקום אל
ד,ג־ מישמר ומפקד איבצן אריה המפכ״ל,

ת א מ

ה ל רזיו גי
צפריר ציון :צילומים

ה לפני התייצבו בר (״ברזני״) צבי בול,
 מישהו אלי. כשגבם לשיחת־סיכום, שוטרים

עיתונ ייכנסו שלא הדלת את ״לנעול :קרא
!״ אים

 כלואה נשארתי ואני ננעלה, אכן הדלת
ו עמדו החדר את שגדשו השוטרים בהדר.
 כמובן, אותי, ראו הם השניים. אל פניהם

 מהם איש אך המפקדים, של גבם מאחורי
לצאת. ממני ביקש ולא דבר אמר לא

 על ומוסמך, ראשון ממקור שמעתי, כך
מהלך־הפעולה.

העי באוזני המפכ״ל סיפר יותר מאוחר
נית היריות, שנשמעו ברגע ״רק : תונאים

כש לפעולה. להיכנס לימ״ם ההוראה נה
 שדי־ להם התברר פנימה, השוטרים פרצו

והתאבד.״ — בעצמו ירה מיטרסקו
 שמעתי פקודיו עם המפקד בשיחת אך

השוט נכנסו קודם :בתכלית שונה תיאור
ה בה התחולל אחר־כך ורק לדירה, רים

 את השוטרים לפני שתיאר המפכ״ל, ירי.
 :אמר לדירה, הפריצה
 בן־צורי, יהודה והגיס, תורגמן ״ניצב

ל לעלות דימיטרסקו ראול על־ידי נקראו
 פתחה אורנה בדלת. הקישו הם דירה•
להיכנס. אותם והזמינה אותה

 פתוחה, היתה כשהדלת הרגע, ״באותו
קבוצה פעולות. שתי הימ״ם שוטרי ביצעו

 אל השלושה את במהירות מילטה אחת
פר אחרת שוטרים קבוצת חדר־המדרגות.

 כמובן, היו, השלושה הדירה.״ אל מייד צה
ואורנה. הגיס תורגמן, ניצב

 ה־ כל־כך נחרד מדוע להבין אפשר מכאן
 לא הוא היריות. צרור את כששמע מפכ״ל

במ למלט הצליחו השוטרים אם עדיין ידע
ברור מפתח־הדירה.'היה השלושה את הירות

 כשהבחין באש פתח שדימיטרסקו רק לו
 פורצים והשוטרים שולל, אותו שהוליכו

לדירה. בכוח
 המפכ״ל דיבר לא שלו בשיחת־הסיכום

 דימיטרסקו ראול מצא שבה הצורה על
מותו. את

ל מעבר שנכחו העיתונאים, כל כמו
יריות הראשון הצרור אחרי שמעתי רחוב,

ו ק רס ט י ימ ז ל ש גופתו
מגן־דויד־אדוס, אנשי שוטרים, לאמבולנס. שהוכנסה לפני אורנה,

 מם, מעשה־הדמים. בתוצאות צופים !סקרנים וסתם צלמי־עיתונות
 שפרצו לפני התאבד שברזאני המישטרה הודיעה הפעולה סיום

ארוכים. חילופי־יריות שמעו העדים אך לבית, השוטרים


