
 החיפאי, הבשר מוביל שימנפקי, כי •ן*
ב שירם שבועיים לפני שישי שביום

 הטרור בשלטון למרוד שהעז על חייו
 חזר חושיסטאנית, גאנגסטרים כנופיה של

 בית־המם־ בחצר הרצח מקום אל השבוע
בחיפה. בחיים

נכנ צהוב בצבע ענקית קירור משאית
 בית־ חצר אל בבוקר ראשון ביום סה

 שמו מתנוסס דפנותיה כשעל המטבחיים,
כדם. אדומות ענק באותיות צבי של

 עמו שיחד שימנסקי, של למאבק חבריו
לקואופר מתחרה קואופרטיב להקים ניסו
החליטו החושיסטאני, הבשר הובלת טיב

 בית־חמטבחיים רצח כי לכל, ברור היד,
 בזכות רק האזעקה פעמון את הפעיל לא

 מעל הקצף את רק מהווה שהוא אלא עצמו,
 בתוככי עדיין הרוגשת איתנים למערבולת
חושיסטאן.

★ ★ ★
הקבר מן המאבק

הם־ והמוסדות שהעתונות בעוד ולס
 פיקוח להבטיח שנועדו בתביעות תפקו

 דרשו הבשר, הספקת ענף על בעתיד צבורי
 בכל מדוקדקת חקירה משפחתו ובני חבריו

שר־ את לחשוף על־מנת לרצח, שקדם מה

 הסתה האווירה, הרעלת על־ידי לרצח, הרקע
 כותלי בין מתמיד אי־שקט ויצירת פרועה

בית־המטבחיים?
 שותפים על הוכחות יבדינו אין זה ״בשלב

 יש אולם הרצח, בביצוע לאוטק ישירים
 מחבריו לחלק גילה שאוטק למחשבה, יסוד

 היה, כך ואם הרצח. את לבצע בחינתו על
 את הזהיר לא מהם שאיש העובדה הרי

 הסכמה מהווה אוטק, של כוונתו על המנוח
 לרצות לכוונות עקיפה שותפות עם וגובלת

 חבריו הודיעו זו, להודעה בהמשך
 המשטר־ לשר פנייתם על שימנסקי של
 בכיוון משטרתית בחקירה לפתוח רה
זה.

לדרי שימנסקי חברי את שהביא מה
 על גם שבוע לפני שהועלו אלה, שות
 של מחודש שיחזור היה הזה, העולם דפי

 שקדמו הפרטים צורפו כאשר הרצח. מעשה
תיאור כמה לפתע הועלו לאחד, אחד לרצח

 האמנם השאלה: את שהעלו חדשות, יות
מ כהנא, (״אוטק״) יהושע הרוצח, התכוון

 ולאבד שימנסקי צבי את לרצוח לכתחילה
 תוכניתו היתד, שמא או לדעת, עצמו את

לגמריז! שונה
★ ★ ★

אבר חיים של עבודתו למקום אוטק ניגש
שמ ישראל שימנסקי, של שותפו מוביץ,

 בורך לבקר נוהג היה לא בו מקום עוני,
והסתלק. אותו גם סקר כלל,

 בצרוף אוטק, של אלה מוקדמים סיורים
 לבית־המטבתיים, עמו הביא שהוא העובדה

 מלאי גם שבתוכו ולמחסנית לאקדח נוסף
 שאוטק הסברה את מעלים כדורים, 30 של

 את רק לא יום באותו לרצוח בעצם התכוון
 לפי ושותפו. אחיו את גם אלא שימנסקי,

 ימצא בה להזדמנות אוטק חיכה זו סברה
חש את לגמור כדי בצוותא, השלושה את

 הם השניים של למזלם אולם עמם. בונותיו
 את עזבו הנרצח, עם ביחד הזדמנו לא

הס אופק בנפרד. אחד כל בית־המטבחיים
בלבד. שימנסקי צבי ברצח תפק

ה שני את גם לחסל מצליח היה אילו
 מגשים היה שבכך לוזדאי קרוב אחרים,

 משפם ביטול — העיקרית המטרה את
יחד. קואופרטיב של החשבונות בירור

ה בבית־המשפט׳ המתברר זה, משפט
האחרו בשלביו עתה נמצא בחיפה, מחוזי

להח בית־המשפט צריך הקרוב בזמן נים•
 לבירור צו לתת מקום יש אם ליט

 אמנם אם יחד. קואופרטיב של החשבונות
 כזו, החלטה לתת לנכון בית־המשפט ימצא
 שיצטרך רשמי, רואה־חשבון מטעמו ימונה

 המפוקפקים והקשרים העיסקות את לחשוף
 האחרונות. השנים 15ב־ זה קואופרטיב של

★ ★ ★
?ענדת ?א הורה השופט______

 בית־המשפט של החלטתו תהיה ולס
לפרשה רבים צדדים ישנם תהיה, <ד£אשר

 אליעזר עורן־הדיןהמאבק ממשיכי
 של פרקליטה פיכנזן,

המאבק. הגושד סל מודיעים אברמוביץ, ואיים ליכוד, קבוצת
תובע* שימנסקי, צבי של אחיו שמעוני, ישראלהנוצה אח׳

בחקי לפתוח המשסרה משר עתונאים במסיבת
אחיו. את לרצוח אומק לתחלסת בידיעח שותפים חיו אם לגלות נדי רת,

| ? ך1ן<ן י  את עליה נושאת ליכוד קואופרטיב של החדשה הבשר ׳הובלת מכונית י/
11/ / | י ׳  בקריאת כהנא. אוטק על־ידי שנרצח הקבוצה מארגן שימנסקי, צבי של שמו י
במאבקו. ממשיכים הס כי להבהיר הנרצח של חבריו התכוונו שמו, על הקואופרטיב שם

ש חברם של שמו על לקבוצתם לקרוא
 על שהעיד סמלי, מחוזה זה היה נרצח.
 אחרי גם שימנסקי של מלחמתו המשך
מותו.

 סמלי היה לא המערכה המשך אולם
 אולי, פרט, בישראל, רצח שום בלבד.

 לפני קסטנר ישראל דר׳ של לרציחתו
 ולא המדינה את זיעזע לא שנים, חמש

 צביריות זעם תגובות של שרשרת הוליד
 רצח אחרי ימים עשרה זה. מעשה כמו

ו בפרטיו העתונים עסקו עדיין שימנסקי,
 על הודיע והתעשיה המסחר משרד ברקעו.
 של מידיהן הבשר עסקי את להוציא כוונתו

הו וההסתדרות המונופוליסטיות הקבוצות
ב מיוחדת חקירה ועדת מינוי על דיעה

זו. פרשה

 כנופית של והסתעפויותיה הצבוריים שיה
הגאנגסטרים.

ב שימנסקי של יורשו אברמיביץ, חיים
 אחיו שמעוני, וישראל ליכוד קואופרטיב

 ה־ נציגי בפני השבוע ניצבו הנרצח, של
להם: הודיעו עתונות,

 פיעלי מועצת דרישת שלמרות ״החלטנו,
 החשבונות ברור משפט את לבטל חיפה

 משפט את נמשיך יחד, קואופרטיב של
 מאמץ כל שיעשה על־מנת החשבונות, ברור

קואו של המכוער העבר את לחשוף אפשרי
יחד. פרטיב

 ישי־ שירה שהאהדח לנו, וידוע ״ברור
 כהנא, אוטק בידי ישירות מוחזק היה מנסקי
 מקום אין האם תלויה: נשארת השאלה אולם

בהכשרת יחד הנהלת חברי את להאשים

מות?7 הרוצח התכוון האם
 פגש ראיה, עדי של עדויותיהם פי 1ך
ה ביום לראשונה שימנסקי את אוטק /

 בקומה הנמצא בית־המטבחיים, במיזנון רצח
נמצ הראשונה שבקומתו הבנין, של השניה

 בית־המטב־ עובדי של ההלבשה חדרי אים
 את לרצוח אוטק התכודן אמנם אם חיים.

מוח שהיה הגדול, הטאוזר באקדח שימנסקי
במ מידי! זאת עשה לא מדוע בתיקו, בא

 ואליו המזנון מן אוטק וירד עלה זה קום
 החוצה יצא ששימנסקי אחרי ורק פעמים

בגבו. בו ירה למכוניתו, לגשת ועמד
 מעלה הרצח של זו ביצוע צורת דווקא

 את לרצוח רצה לא שאוטק הסברה את
 ש־ קיווה הוא כל. לעיני בגלוי, שימנסקי
 להחליף כדי לחדר־ההלבשה, ירד שימנסקי

במסדרון. לו וארב בגדיו
ההל לחדר נכנס שימנסקי היה אמנם אם
 \ מבלי שם, בו לירות אוטק היה יכול בשה׳
 היה בכך, יבחין שאיש

מהמ להסתלק מספיק
 לא שימנסקי אולם קום.
צ לחדר־ההלבשה, נכנס

ל ישר זאת תחת עד
נו לא לאוטק מכוניתו.

 לירות אלא ברירה תרה
שיסתלק. לפני בגבו, בו

 מצרפת שניה גירסה אחת. גירסה זוהי
 מאז בוקר, באותו שהתרחשו העובדות את

הרצח לפני שעתיים למקום. אוטק הגיע
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