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בבי חשוד כחיל חסןהחשוד
פיצוצי־המכוניות, צוע

זיגל. את לפוצץ שהתכוון מגלה סודי מידע
חייל כ כת מל מ

שלהם. הסמים עיסקי לניהול

 משמשת .המישטרה, חשד לפי
 יפת ברחוב כחיל, מישפחת

של הרצח בוצע המעדנייה מול

 בו של המעדנייה
 מד גס ביפו, 93

כחי חאג׳ מוחמד

ה ביפו, הערבית הכנופייה כמנהיגת
 בסמים. סחר של נרחב שוק על שולטת

 האג׳ מוחמר היה במישפחה החזק האיש
 תת־מיק־ מצרור שנה לפני שנהרג כחיל,

 הרצח דוהרת. ממכונית לעברו שנורה לע,
 המישפחה בני של המעדנייה מול בוצע
 עיס־ כל את מנהלים הם שממנה ביפו,
י קיהם.

 כחיל חסן ירש מוחמד, של מותו אחרי
 החליט המישטרה חשד לפי מקומו. את

 את ביצע ולכן אחיו, מות את לנקום חסן
העבריינים כל לו. המיוחסים הפיצוצים
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מימין. בתמונה ? לזיגל גס ציפה דומה

 מפיצוץ שבועות שלושה לפני שנהרג
 באופן במכוניתו. ממולכד חבלה מיטען

ש מידע המישטרה אל זרם בלתי־צפוי

 מתוכנן במיבצע זה. פיצוץ על אור שפך
 של גדולה קבוצה המישטרה עצרה היטב

 כחיל מישפחת מבני כמה הכוללת אנשים,
ה בין ממקורביה. וכמה מיפו הערבית
נשים. גם נמצאות עצורים

 היו אלה בפיצוצים מותם את שמצאו
האשי שאותה היהודית, הכנופיה חברי

 בראש מוחמד. ברצח כחיל מישפחת מה
 ואבדטום, אדרי יהודה עמדו זו כנופייה
בפיצוצים. שנהרגו

ש מאום־אל-פחם, החשוד החשד, לפי
 לחסן סייע חבלה, בחומרי ידע בעל הוא

 שסיפק חבלה וחומרי נשק כלי תמורת
נת באום־אל־פחם שנערך בחיפוש לו.
 וחומרי־ רימונים תת־מיקלעים, ארגזי גלו
 הם אנשים. שלושה של בבתיהם נפץ

ה של שותפיו היו החשד ולפי נעצרו,
 כלי־נשק מאום־אל-פחם. העיקרי חשוד
 שנעצרו חשודים של בבתיהם גם נתפסו
ביפו.

 סוויסה אלי החייל את עצרה המישטרה
 כלי־הנשק את שגנב בכך החשוד מיפו,

ל אותם וסיפק מהצבא, וחומרי־החבלה

ה ר י מ ש

המודיע על
 לחוקרים, הסתבר החקירה מהלו ר*
עומ שנעצרו מהחשודים כמה כי ■■
 מכוניות פיצוצי מאחרי גם למעשה דים

 נמלים בעבודת לאחרונה. שארעו נוספות
ו פרשה, אחרי פרשה החוקרים חשפו
 חשד לפי החשודים. נגד הוכחות צברו

 בידי החבלה מיטעני הונחו המישטרה
החשו מאום־אל־פחם. והחשוד כחיל חסן
ולהס להרכיבם להם סייעו האחרים דים

תירם.
 על החוקרים התבססו החקירה במהלך
ש מאום־אל־פחם, החשוד של עדויותיו

מוח הוא המישטרה. עם פעולה שיתף
 כדי קפדנית, השגחה תחת בבידוד זק

 כחיל חסן אותו. לחסל ניסיון למנוע
פעולה. משתף אינו זאת לעומת

למישטרה ידועה כחיל מישפחת

לפיצוץ•
 סייס הנדשטווזי' המודיעלחדל

 במהלך המישטוה בידי
 המיש־ מתכוונת עליו להגן כדי החקירה.

לחוץ־לארץ. בקרוב להטיסו מרה

 בחשדות סוויסה הודה בחקירתו כנופייה.
וחשו כחיל חסן את והפליל המיוחסים,

 הסתיימה לא בזאת אולם נוספים. דים
 נוסף דבר מסר הוא סוויסה. של עדותו

קדימה. ענק בצעדי החקירה את שהקפיץ
 חומרי- סיפק כי לחוקריו סיפר סוויסה

 מ־ הערבית שניר מישפחת לבני חבלה
 ש־ לפני קצר זמן ביפו, גיבעת־הרצל

 דויד איש־העסקים של מכוניתו פוצצה
 החשודים בזמנו היו שניר האחים שולמן.

ש מרם שבית שולמן, ברצח העיקריים
 להם. השייך לשטח סמוך בבעלותו היה

שוח והם ההוכחות נמצאו לא אז אולם
 למישטדה סיפקה סוויסה של עדותו ררו.

חדשות. ראיות
ה אחרי בחיפושים פתחה המישטרה

 העיד שסוויסה שניר, מוחמד הבכור, אח
 עיק- אולם החבלה. חומרי את לו מסר כי

 בלשי במפתיע. נעלמו מוחמד של בותיו
 מוחמד אך מארבים, לו הציבו המישטרה

 ימים כמה כעבור נעצר הוא הופיע. לא
 ניסה כאשר בן־גוריון, בנמל־התעופה

הארץ. מן לברוח
 המישטרה-שיתפו בידי המצוי מידע לפי

 זו וסייעו פעולה, ושניר כחיל מישפחות
 סוויסה החייל המכוניות. בפיצוצי לזו

 מיש־ את תחילה הכיר כי לחוקריו סיפר
 חומרי־חבלה מספק החל וכי שניר, פחת

 פועל של בתיווכו כחיל למישפחת גם
 הפועל, שניר. מישפחת של במוסר העובד
הוא. אף נעצר אבדעמרה, מוחמד

 המיש- בעיצומה. עתה נמצאת החקירה
 וניהלה רבים, מאמצים בה השקיעה טרה

ה של התקדמותה רבה. בהצלחה אותה
 של בעזרתו במעט לא התאפשרה חקירה

 מש־ סלומון מיפו, המישטרתי המודיע
 באיתורם המישטרה בידי שסייע ראווי,

מידע. וסיפק חשודים, כמה של
 בפרשה, אישית גם מעורב משראווי

 קונדום, איסמאעיל העצורים, אחד שכן
 של מכוניתו לתוך רימון בזריקת חשוד

 לא בנס רק חודשים. כמה לפני משראווי
 גם יש למשראווי ־הרימון. אז התפוצץ
 כחיל. מישפחת בני עם ממושך סיכסוך
 העיד שלהם, מישפחה קרוב שהוא למרות

 הנאשמים בעד בבית־המישפט משראווי
ה זוכו לכך הודות כחיל. מוחמד ברצח

 זז־ זעם את עליו שהעלה דבר נאשמים,
מישפחה.

 אבי קרא עדותו, את למסור שהלך לפני
 למשראווי, כחיל, איברהים המישפחה,

 אולם בנו. לרוצחי לעזור לא ממנו וביקש
 ביצעו לא הנאשמים כי טען משראווי

 כחיל איברהים לטובתם. והעיד הרצח את
 שעות לכמה הוא אף שעבר בשבוע נעצר
 ברשותו שהיה ואקדח המישטרה, בידי

ממנו. נלקח ברישיון
 תחת האחרונים בימים נמצא משראווי

 להגן כדי המישטרה, של צמודה שמירה
 הוא הקרובים בימים נקמה. מפני עליו
לחוץ־לארץ. המישטרה חשבון על יוטם
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