
השבוע שמו סכין דקירות שת״ם־עשוה
 השלישי ליל בחצות חזר שנטי דין! 6**

.111 רוטשילד בשדרות לביתו שעבר
 מפגישות־ אחת קיים לפני־כן, קלה שעה

 שבקירבת רחל בקפה שלו, הרבות העסקים
 הסכנה על הראשון הסימן נזוגרבי. קולנוע

 לחדר■ בכניסתו כבר נמצא לחייו, הנשקפת
 וחשיכה פעל לא החשמלי המתג — המדרגות

לבית. בכניסה שררה
 המשיך הוא עצר. לא שנסי ששריף אלא
 קרה מה השלישית. שבקומה לדירתו ועלה
 איש לספר. איש יכול לא אחר־כך, בדיוק

 שנשמע והרעש צעקות שמע לא מהשכנים
 אותם הזעיק לא החשוך, בחדר־המדרגות

 לעזרת ינים הראש האנשים כשבאו למקום.
 12 נמצאו בגופו — גסס כבר הוא שנסי,

 לפחות זאת עשו כי שהעידו דקירות־סכין
סכינים. בשלושה רוצחים, שלושה

 למשטרת־ישראל המציאו אלו דקירות 12
 מכל אולי המסובכת, חדשה, תעלומת־רצח

אלה דקירות תל־אביב. משטרת שידעה אלה

ש ותיקה, לאומנית משפחה זו היתד,
ש הסוערים המאורעות במרכז נמצאו בניה
 בן למצוא ״קשה ארץ־ישראל. את פקדו

 טבעי,׳׳ באורח מת אשר שנטי, משפחת
 ידידי פרנקל, יהודה עורך־הדין השבוע אמר

ה במשפטיו ופרקליטו שריף של הוזתיק
לאו בפעולה הואשם שריף של אביו רבים.
 הוצא הראשונה, מלחמת־העולם בשנות מנית

 שריף, של אחיו התורכים. על־ידי להורג
 המופתי. אנשי של מכדוריהם נפל תופיק,

ב נרצח שריף, של דודו בן שנטי, כמיל
השיחרור. מלחמת תחילת

 מרתקים קורות־חיים בעל היה עצמו שריף
 הנערה את שריף הכיר שנים 37 לפני למדי.

 תל־ מיפהפיות אחת קרוכמל, אחיה היהודיה
 לצעיר היו לכן קודם כבר הקטנה. אביב

 את ־היהודים. עם הדוקים קשרים היפואי
 וקרקעות בתי־קולנ־ע בעל קרוכמל, ברנרד
 באחת הכיר מכבר, לא ארצה שהיגר מפולין

היהודי של לבן־בית נהפך הוא מעסקותיו.

ח צ ר ה ד ח ב
 בחיי פרק שרשם אדם של לחייו קץ שמו

 פרק בעצמו, ושהיה בארץ העברי הישוב
ישוב. אותו של בהיסטוריה סנסציוני

★ ★ ★
חקסגח מתר־אביב היפהפיה

 המשפחות לאחת שייך הרצח ויפן ף<>
\ ישראל. ערביי בין ביותר המיוחסות /

̂אשה לו לתת היסס לא שאף התל־אביבי  את ל
הצעירה. בתו

 היתד, ונשואיהם, לאתה שאהבתו יתכן
 של המכרעת בדרך־חייו הראשונה התחנה
 שריף התגורר אשתו, עם יחד שנטי. שריף
 37 לפני אז, בתל־אביב. שכורה בדירה
להת שהעז היחיד הערבי שריף היה שנה,
הצעירה. העברית בעיר גורר

 ולדרכר לאורח־החיים סמל אף זה היה
 חיש־מהר מיפו. הערבי של הבלתי־רגילה

 ידידים מאות לו שתיקנו עסקות שריף ביצע
 ב־ן רבים ואויבים ארץ־ישראל יהודי בין

 בין הראשי המתתו היה הוא הארץ. ערביי
 ברכישת הערבים לבין הקיימת הקרן מוסדות
קרקעות. של עצומים שטחים

 לשמות שמו את שנטי קשר אלו בפעולות
 העברי. הישוב של בהיסטוריה המפורסמים

יהו של במשרדו כמתמחה לעבוד החל הוא
 עיסקות עשרות עבורו וביצע חנקין, שע
 הלבן, הספר תקנות את לעקוף ידע בהן

ב יהודים. על־ידי אדמות רכישת שהגבילו
 עביר שנטי ביצע השלושים שנות תחילת
 שימש ואשר עורך־דין אז — עליאש מרדכי

 לאחר בלונדון ישראל של הראשון כשגריר
 של העצומה העיסקה את — המדינה קום

 היה גס שנטי קיסריה. קרקעות כל רכישת
 טול־ במחוז האדמות לרכישת שהביא האיש
ו ביותר, מסוכן למחוז אז שנחשב כרם,
יונה. כפר לאחר־מכן נוסד עליהן אשר

 הידוע, התל־אביבי הקבלן השבוע אמר
 ״אני לבון: פנחס של אחיו לבון, צבי

 שנטי, שריף של שמו אין מדוע מתפלא
 הדבר הקיימת. הקרן של הזהב בספר מופיע
 שתפסו אחרים מרבים יותר הרבה לו, מגיע

מקום־כבוד.״ שם
★ ★ ★ ניצר למוות נדון

 לא הללו, העסקות שככל -*מוכן
 זד. היה טהור. כאידיאליסט שנטי פעל

 שמנים. רווחים לו הביא וזה שלו העסק
 הוא נחשב השחרור, מלחמת שפרצה לפני

 בארץ־ישראל. ביותר העשירים הערבים לאחד
 — מההרפתקאה הרבה היד. גם שבכך אלא

 סכנת־חיים במחיר הונו את קנה האיש
מתמדת.

ה בעיני שנראו שריף, של פעולותיו
 נראו ערבית־עברית, אהדה כהצגת יהודים
 עם כשיתוף־פעולה הערבים מרבית בעיני

 ל־ הפך העניין הערבי. העם נגד היהודים,
 הירושלמי שהמופתי לאחר ביותר מסוכן
 ערבית אדמה מכירת על איסור הכריז

 ראשו ועל כבוגד, הוכרז שריף ליהודים.
 מחמש יותר לירות. 1000 בן פרס אף ניתן

 מהתנקשויות בשלום שנטי יצא פעמים,
המופתי. אנשי בידי שנעשו בחייו,

 הבכור בנו שנטי, יוסף השבוע סיפר
 היינו בה תקופה זוכר ״אני שריף: של

 בחיינו. התנקשות של יומיומי בפחד חיים
 תמיד רעדה אמי אבל מזה, צחק אבא

 את לבצע כדי ערביים לאזורים כשיצא
 נסיוז גם בוצע הימים מן באחד עסקותיו.

מס בתיכון אז למדתי אותי. לחטוף
 למזלי גאולה. לבית־ספר הפך שאחר־כך 1חר'
 אותי לחטוף שבאו הערבים שלושת טעו

 דומה היה שמאוד יהודי ילד לקחו ובמקומי
 הילד. שוחרר הטעות, שהתבררה לאחר לי.

 רוטשילד. לשדרות דירה, עברנו אנחנו אבל
 בעיר. ביותר המכובדת אז היתד, זו סביבה
ב הוותיקים הדיירים היינו בה זו, בדירה
 האחרון לרגע עד אמי עם אבי גר יותר׳

חייו.״ של
 שריף החליט השיחרור מלחמת כשפרצה

הסברי לפי המסוכן. מהאיזור להימלט שנטי

תו שעל שנטי של ידידו  תלונ
הקר סוחר נגד האישום מבוסס

תו מוסר פולאק, יצחק קעות בבית״המשפט. עדו
 קרקעות בהוצאת [שהואשםפולאק:

 בל ״מאחורי טען: ןבמירמה,
ידו.״ על בויים הכל שנמי. עומד התביעה

הציוני העבד
המנדט בימי העברי הישוב

 — היסטורית בתמונה קיימת קרן אנשי עם שנטי שריף
 למען רבות שעבד שנטי בעין־השופט. הקרקע יד על

הערבים. מידי בתיווכו שנקנו אדמות לעבר בידו מצביע

5,4,3 חשודים
סבי מניע — התובע טענת לפי — היה שניר משפחת

 משפחו את לסכן לא כדי הארץ מן האב יצא בנו,
 הד על מתקבל יותר ישראל. לגבולות מעבר שגרה

 כבו המופתי. אנשי מידי עצמו את להציל כדי זאת
בגידה. בעוון מוות פסק־דין עליו

 המרי!) הם ללוד. שנטי הגיע יוסף, ובנו אשתו עם
 הי| המטוס, נחת בו הראשון נמל־התעופה אבל

 שלושת היו מהמטוס שהורדו היחידים הנוסעים
 1 לכלא הועבר ואחר־כך לבית־הסוהר הוכנס שריף
 ה הקהילה וראשי ההגנה אנשי עם מעצרו את חילק

ביירות.
אלא חייו.! את להציל יוכל נס שרק היה נראה


