
 כי הפעם ידעו המישטרה חוקרי אולם
 את המקשרת כלשהי ראיה בידם אין

 אנג׳ל, את שעצרו בעת עוזר. לרצח אנג׳ל
 — מסויים מידע על רק החוקרים התבססו

 עוזר. עם לאחרונה התיידד אנג׳ל, שהוא,
 המידע לפי פעמים. כמה יחד נראו השניים

 גם השניים נפגשו המישטרה שברשות
 לא אך עוזר. של הרצח יום של בבוקרו

שוחרר. ואנג׳ל דבר להוכיח כדי בכך היה
ה עיקר את המישטרה מפנה עתה
ארבעה נגד החשדות להוכחת חקירה

 מעוניינים שהיו אלה של האינטרס את
 הרצח השטח. את יפנו שניר האחים כי

שניר. למישפחת המסר את להעביר נועד
בבית־המישפט, אמרו המישטרה חוקרי

 אחיו האשימו שניר עלי של בהלווייתו כי
 ישלם הוא כי איימו ואף ברצח שולמו את

 ביום כי גם, נודע לחוקרים זה. בעבור
ה העצור פרג׳ון, לילו עלה עלי, שנרצח
 ה־ לבניין הכפול, הרצח בפרשת רביעי

 בית־נזרס, ליד שולמן שבנה בלתי־גמור
במקום. שהיה בציוד זעמו את וכילה

1 רצח
את

 כמה לפני נרצח שניר, עלי שולמן, ברצח החשודים של אחיהם
 גרזנים במהלומות ופיצחו לביתו פרצו אלמונים כאשר חודשים,

הרצח. לאחר עלי בבית מישטרה אנשי נראים בתמונה מפצעיו. שמת עלי של ראשו

בפי כחשוד נעצר הוא שנים ארבע לפני
 הפיתוח אגף מנהל של בביתו שאירע צוץ

ש נער שדה. אברהם בת־ים, בעיריית
 מסר הפצצה את שהטמין בחשד נעצר
 פרג׳ון. פקודת לפי פעל כא במישטרה עדות
 עדותו את יותר, מאוחר שינה, הנער אולם

זכאי. יצא ופרג׳ון במפתיע
 פרג׳ון התגייס המישטרה של חשדה לפי

 האח שנרצח אחרי שניר, מישפחת לעזרת
ה מיטען את כי סבורים החוקרים עלי.

 שלמה הטמין שולמן של במכוניתו חבלה
 פיצוצים, בביצוע המתמחה עבריין קלמים,

דיד הזמנת לפי שניר. מישפחת של י
 בנובמבר 2ה־ מאז נעדר קלמים שלמה

ש שמועות לפי נעלמו. ועיקבותיו ,1979
 קלמיס נרצח העולם־התחתון בחוגי רווחו

 הוסתרה. וגופת חשבונות, חיסול רקע על
 שיב־ החוקרים לידיעת שהגיע מידע אולם

 ירד אלא נרצח, לא קלמיס כי אותם נע
 קלמים חשד. לעורר לא כדי למחרת

שנעלם. אחרי שבוע בחיים נראה
 מכלל מוציאים החוקרים אין זאת עם יחד

 שולמן רצח אחרי נרצח קלמיס כי אפשרות
להשתיקו. כדי

 נפגשו החוקרים בידי שנמצא המידע לפי
 ברחוב קלמים, של בביתו וקלמיס פרג׳ון

ה שולמן. שנרצח לפני ביפו, 128 קדם
 שולמן של שמו כי גם, יודעים חוקרים

 פעמים. וכמה כמה הפגישות במהלך עלה
 מפגישות נחת שבעה לא קלמיס של אשתו
 את יביא שלא מבעלה דרשה ואף אלה,

הביתה. פרג׳ון
עוזר הרצל כי החוקרים משוכנעים כיום

הת כאשר שולמן. לחיסול המזימה על ידע
 ה־ עם משתף־פעולה עוזר כי החשד עורר

 הוא לספר׳ מה הרבה לו יש וכי מישטרה
חוסל.

 השבוע הכחישו העולם־התחתון אנשי
 פעולה עוזר שיתף כאילו החשד את בתוקף

 עוזר כי בלהט, טענו הם המישטרה. עם
 בוגד היה לא שמעולם אמיתי״ ״גבר היה

 גם עוזר ידוע היה ולטענתם בחבריו,
בסתר. צדקה כנותן
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הפיצוץ. אחרי המכונית נראית בתמונה לחייו. קץ שם המכונית, של ההצתה למערכת

 של הקרוב ידידם הוא פרג׳ון לילו
 פלילי עבר לו יש שניר. משפחת בני

 את המטיל ללווייתן נחשב והוא עשיר,
 ה־ בעולם־התחתון. הרקק דגי על חיתתו

 בין הכוללות, עבירות לו מייחסת מישטרה
 לפרג׳ון ופרוטקשן. תקיפות סמים, השאר,

 פתח שאותם ביליארד ומועדון בוטיק היו
 קבוצת קפטן טורק, ריפעת עם בשותפות
 המישטרה תל-אביב. הפועל של הכדורגל

המקום. את סגרה
 המישטרה נציג סיפר בבית־המישפט

 בתיכנון המתמחה כאדם ידוע פרג׳ון כי
 חבלה. מיטעני הטמנת הכוללים מיבצעים

 לעולם פרג׳ון כי גם יודעת המישטרה אך
ידיו. במו השחורה העבודה את מבצע אינו

נר חיפושים במיסגרת שבידיה. העצורים
 ליד הנמצא בפרדס השבוע שנערכו חבים,

 הרצל בגיבעת שניר, האחים של בתיהם
 ברזל־ של מצבור המישטרה גילתה ביפו,
 וחומרי טונות, כמה של במישקל בניין
 המישטרה באדמה. מוטמנים אחרים, בנייה

מהבנ בשעתו נגנבו החומרים כי חושדת
 בסמוך ובנק־דיסקונט שולמן שהקימו יינים

שניר. האחים של לבתיהם
ה הרצח כי החוקרים, משוכנעים כיום

 רקע על לסיכסוך ישירות קשור כפול
ב שהיה לבית־מרס, שמסביב הקרקעות

 חובלו כך כדי תוך שולמן. של בעלותו
 ובנק־דיסקונט, שולמן של הבנייה אתרי

שנמ הבנייה חומרי כי חושדת והמישטרה
לסיכסוך. בהקשר הבנייה בזמן נגנבו צאו,

 קשיר שולמן רצח כי סבורים החוקרים
ש עלי, שניר, האחים של אחיהם ברצח
 עלי של הרצח חודשים. כמה לפני אירע
 עלי של לביתו אלמונים כשפרצו בוצע

 המישפחה מבני שישה בגרזנים ופצעו
 זמן מפצעיו מת עלי ).2189 הזה (העולם

המיקרה. אחרי מה
קשור זה רצח כי משוכנעים החוקרים

 מידע לפי הקרקעות. לסיכסוך הוא אף
 לפי הרצח בוצע המישטרה בידי הנמצא
 מראשי כ״אחד המוגדר אדם של הזמנתו
ייצג זה אדם בישראל״. המאורגן הפשע

סמוך לעברו שנורו כדורים מחמישה שעבר בשבוע נרצח עוזר הרצל 0 11 \1"1
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 במכונית. כנראה, שנמלטו, אלמונים שני ביצעו הרצח את כדמו.
בהלווייה. צפו המישטרה בלשי הלווייתו. בעת וידידיו מישפחתו בני נראים בתמונה

החשודיס 4
ולמן ש

 ולילו שניר ויוסוף סייד מוחמד, האחים לשמאל: מימין
 ברצח כחשודים שעבר בשבוע נעצרו הארבעה פרג׳ון.

האחים של אחיהם עלי, ברצח קשור שולמן רצח כי סבורים, המישטרה חוקרי

 מראשי כ״אחד המוגדר אדם של הזמנתו לפי עלי רצח בוצע המישטרה חשד לפי שניר.
 עלי. רצח אחרי שניר, האחים לעזרת התגייס שפרג׳ון חושדים החוקרים המאורגן״. הפשע

עוזר. רצח את גס זה לרצח קושרת והמישטרה שולמן ברצח כחשודים עצורים הארבעה
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