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 המיש־ אולם חשבונות, חיסול רקע על נרצח
שולמן. ברצח מעורב הוא כי חושדת טרה

כ לפני שהרעידה התפוצצות ךי
 בתל־אביב אפקה שכונת את חודש 1 ן

 אחד לפני מישטרת־ישראל את העמידה
ה הקמתה. מאז ביותר הגדולים האתגרים

 שנהרג מי שולמן, דויד של ששמו עובדה
העיתו לקוראי מוכר זו, בהתפוצצות

 מעורב שולסן שהיה מאז בעיקר נים,
 ששול־ והעובדה מיזרחי, בצלאל במישפט

 ועיט- מסחריות בעיסקות מעורב היה מן
 רבים מיליונים של בסכומים קות־קרקעות

 כדי למישטרה מספיקה היתה של.לירות,
 הרוצחים את לגלות עליה שהפעם לדעת

מחי׳ר. בכל
 המפכ״ל של הראשונות ההוראות אחת
 הרצל רב־ניצב המישטרה, של החדש
 צוות- הצח״ט, את לתגבר היתה שפיר,

 את לפענח הוטל שעליו החקירה־המייוחד,
בצו הודיע, המפכ״ל שולמן. רצח פרשת

 ב־ כי פנים, לשתי משתמעת שאינה רה
כתשובה. חוסר־הצלחה יקבל לא זה ־מיקרה

 סגן־ של בראשותו המתוגבר, הצוות
 מיבצע על שפיקד מי פרידמן, משה ניצב
 החליט כלא־רמלה, בורחי ללכידת סוגר

 מערכת־היחסים את לבדוק מסויים בשלב
 המפורסמת הערבית למישפחה שולמן בין

 שול־ נקלע שעימה שניר, מישפחת ביפו,
חריף. לסיכסון־-קרקעות בשעתו מן

 בכספות
משי

שת שלו  דיאחים שניר, מישפחת ראשי ו
פע כמה הוזמנו ויוסוף, סייד מוחמד,

 של תל־אביב מחוז במטה לחקירות מים
 ישבו הם ארוכות שעות במשך המישטרה.

 לחדר שנקראו מבלי במיסדרון, ספסל על
 האחים ידעו לא הזמן באותו החקירות.

סמוי, מיקרוסון ליד יושבים שהם שניר
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 שיחותיהם וכי בשבילם, במייוחד שהותקן
 תכסיס באמצעות הוקלטו. המישפחתיות

 מידע לאגור הצח״מ אנשי הצליחו זה
 היטב שמורות במלואן ההקלטות חשוב.

תל־אביב. במחוז המישטרה בכספת
 ב־ יודעים כך שניר, מישפחת עם

 משי של בכפפות לנהוג יש מישטרה,
 היא שהמישפחה העובדה רבה. ובזהירות

 במייו־ לרגיש הנושא את הופכת ערבית
 בעבר כי ,מניסיונם יודעים החוקרים חד.

 מבני- כמה להאשים המישטרה ניסתה
 הצלחה. ללא פליליות, בעבירות המישפחה

ב העומדת בפרשה בעיקר נוסף, כישלון
להת־ עשוי שולמן, כפרשת הזרקורים אור

 מיפעל של העסקות מיכלול את פקידה
 לצורך בעליו. היה ששולמן מרם, רהיטי

ש רואה־חשבון, לצוות־החקירה צורף זה
 אירועים גם נבדקו סיפרי״החברה. על עבר

 נער- בהם. קשור היה ששולמן העבר, מן
ב שהיו אנשים, של ארוכה רשימה כה

 הוזמנו וכולם הנרצח, עם שונים קשרים
ארוכות. ונחקרו למישטרה
צוות־ד,חקי ידי תחת שעבר הרב החומר

 נסתיימו זה אחר בזה וסווג. מויין רה
 כולן השוגים, בכיוונים חקירוודהמישנה

 הסתבר, לחוקרים ממשיות. תוצאות ללא
 במצב הירצחו בעת היה שולמן דויד כי

כלל מעורב היה לא וכי מצויין, כלכלי

 בשנות בני־המישפחה של מאדמותיזהם
.50דר

 על להשתלט למדינה שאיפשרה העילה
 של החמישי האח על-ידי סופקה האדמות
 במילחמת־ כפליט שברח שניר, מישפחת

 החוק לפי כ״נפקד״. ושהוכרז העצמאות
 חלקו את להלאים רשאית המדינה היתה

באדמות.
 מעולם השלימו לא שניר משפחת בני

 את להשיב ניסו שנים במשך ההלאמה. עם
ש מישפטיים, הליכים באמצעות האדמות

 דויד עורר־הדין פרקליטם, עבורם נקט
הניס כל נכשלו כאשר גם אולם ליבאי.
בלי־ הגזירה. רוע עם השלימו לא יונות,

 מי שולמן, דוידהוצת ומקום הקוובן
של בעליו שהיה

שחובר ממולכד, מיטען־חבלה באמצעות נרצח מרם, רהיטי מיפעל

 וכאשר ביתו, לפני חנתה המכונית מכוניתו. של ההצתה למערכת
 סבורים, החוקרים המיטען. התפוצץ אותה, והתניע בבוקר יצא

לפיצוצים. התחתון העולם ממומחי אהד ביצע המילכוד את כי

ה ביגלל בלתי־מוצדקת, כהיטפלות פרש
 החליטו לכן ערבית. מישפחה שזו עובדה

 חומר־הרא־ כל את מחדש לבדוק החוקרים
נוספים. כיווני־חקירה אחרי ולחפש יות,

 לה שיש העובדה מכבידה הצח״מ על
 שיטת־הרצח אנשי־מיקצוע. עם עסק הפעם

 וקטלני ממולכד מיטען־חבלה המתוחכמת,
 של מכוניתו של למערכת־ההצתה שחובר
 בעולם והשתיקה העקבות חוסר שולמן,

 עבודה זו תהיה הפעם כי העידו, התחתון,
וקשה. מסובכת

בק־ החוקרים בדקו האחרונים בשבועות

 עשוי שבה שהיא, כל נראית־לעין בפרשה
לרציחתו. המניע טמון להיות היה

 הגיע לא החקירה של אחד כיוון רק
בכי מפתיעות התפתחויות סתום. למבוי

 כי למסקנה, החוקרים את הביאו זה וון
 הם וכי נכונה, היתד, הראשונית הנחתם
התעלומה. פיענוח סף על עומדים
 שוכנעו והעמיקה, החקירה שהלכה ככל

 סיכסוך־הקר־ כי ויותר, יותר החוקרים
 רק הוא שניר ומישפחת שולמו בין קעות
 העבר מן סבוכה פרשה של הקרחון קצה

חלק בהלאמת קשורה זו פרשה הרחוק.

 התמרמרות של עמוק מישקע נוצר בם
שונות. בהזדמנויות הביעו שאותו ורוגז,

 את המדינה מן שולמו דויד רכש כאשר
 המישפחה בעיני הפך שהולאמו, האדמות

 אלה. מאדמות אותם שנישל למימסד הסמל
 התנגדות המישפחה בגי הביעו זה רקע על

 העזה, התנגדותם חרף טרם. בית לבניית
המיבנה. את שולמו הקים

שול החליט כאשר החמיר המצב אולם
ב נוסף, מיבנה לבנות יותר, מאוחר מו,

 כל במשך מיזרחי. בצלאל הקבלן אמצעות
גניבת־ החבלות, פסקו לא הבנייה זמן


