
:2 מסי הכפול הרצח על המלא המחריד הסיפור

 ואסרתי לפני הנ״ל את איתי ף•
י /  ,41356 מישטרה קצין אני כי לו /

עדו לגבות עומד אבי, בללי מפקח־מישנה
 אחרים, עם ביחד אתה, כי בחשד תך

 מישל את וכן שולמית ■שלי את רצחת
 אינך בערך, כשנה לפני זאת כל נחמיאס׳

 תאמר אשר כל אולם דבר, לומר חייב
 בבית־ ראיה לשמש ועשוי על־ידי יירשם

המישפט.״
 קלימון (״מנדו״) נחום הוזהר אלה במילים

 בפרשת במישטרה חקירתו בעת ,26ד.־ בן
 לו שהובהר למרות .2 מם׳ הכפול הרצח

 לחוקריו לדבר. בחר לשתוק, זכותו כי
פר לפרטי החושפת מפורטת, עדות מסר

 רצח ישל מזעזעים סיפורים שני טיהם
 על ייענש לא עצמו קלימון קר. בדם

 יחזור אם המחרידים, במעשים מעורבותו
 על חתם הוא בביודהמישפט. עדותו על

הפרקליטות. עם עד־מדינה הסכם
 שנגבתה השיער מסמרת מהעדות חלקים

 שהוגשו בכתבי־האישום מופיעים ממנו
 (״שמו* שרה אשתו אנג׳ל, שמעיה נגד

ב הנאשמים שושן, וחיים אנג׳ל, ׳ליק״)
 על־ידי מיוצגים שלושתם הרצח. מעשי

 מהעדות חלקים יונה, סמי עורך־הדין
 מרדכי נגד בכתב־האיישום גם מופיעים

 בסיוע הנאשם רובין, היערות״) (״איש
 הרצח לביצוע בקשיחת־קשר מעשה, לאחר

 הושמעו נוספים פרטים ראיות. ובהשמדת
 כתבי־האישום, הגשת בעת בב״ת־המישפט

רא עוזרת אחיטוב, נורית חתומה שעליהם
תל־אביב. מחוז לפרקליט שית

 סודי, במקום מוחזק עצמו המדינה עד
 לחסל שינסו מחשש קפדנית, שמירה ׳תחת
 ב־ עדותו את למסור שיספיק לפני אותו

בית־המישפט.
 הרצח של המלא הסיפור להלן
 של עדותו פרטי על־פי הכפול,

 לכית־המיש־ שהוגשו קלימון, גחום
:פט

 ושמו־ אנג׳ל, שמעיה נעצרו כשנה לפני
למעור בחשד ישורון, וישראל אנג׳ל ליק
 הירואין, מקילוגרם יותר בהברחת בות

 ברשותה בן־גוריון בנמל־התעופה שנתפס
 48 אחרי ולדמן. חגית הסמים בלדרית של

 היא מבית־המעצר. שמוליק שוחררה שעות
 של דברו ועושה ידידו קלימון, עם נפגשה
 את לחסל צריך כי לו והודיעה בעלה,

 קשורה שהיתה שלי, (״שולי״) שולמית
 את נתן מי קלימון כששאל הסמים. לרשת

הח היא כי שמוליק, ענתה לכך, ההוראה

 היא עצמה. דעת על דרוש שהדבר ליטה
 שמעיה, על להלשין עשויה ששלי טענה

 ז־ המישטרה, בידי ותיחקר תיעצר אם
לחסלה. יש על-כן

 עם קלימון את שמוליק הפגישה למחרת
וסיכמו שוחחו השניים מחיפה. שושן חיים

 שחתם, קלינזון, (״טנדו״) נחום ך 1171
1 ל הסכם על הפרקליטות עם י *11
הרצח. את בעדותו תאר עד־מדינה, שמש

 נסע בערב שלי. את ביחד לרצוח ביניהם
שהסתת שלי, של המחבוא למקום קלימון

 על־ידי מבוקשת שהיחד. משום ביפו רה
 בא הוא כי לשלי אמר קלימון המי׳שטרה.

 והיא חדש, מיסתור למקום אותה להעביר
אליו. הצטרפה

יריות
שהיות ללא

ה במכונית לחיפה נסעד שניים ך*
 קלימון. ■של הצהובה רקורד אופל י י

 שושן, חיים ישל ביתו דדך עברו בחיפה
 לבית אותם כיוון שושן אליהם. שהצטרף

ש שלי, את השאירו ישם בעיר, מסויים
 לה מסייעים רק שהם העת כל האמינה
בכלום. חשדה ולא מהמישטרה להימלט

 בא ,1981 באפריל 2ב־ היום- למחרת
 שושן של לביתו נוספת פעם קלימון

 בחולות מסויים למקום יחד נסעו והשניים
 לקבור על-מנת בור, חפרו שם קיסריה.

 כשסיימו אותה. שירצחו אחרי שלי את בו
ו שושן של לביתו חזרו מלאכתם את

 נסעו אז בלילה. מאוחרת שעה עד המתינו
 אקדח שושן הוציא שם בחיפה- לחוף־הים

 משם מחבוא. ממקום קול משתיק עם
 קודם יום השאירו שבה לדירה המשיכו

 להעבירה שבאו לה סיפרו הם שלי. את לכן
אליהם. הצטרפה והיא אחר למקום

ב־ קלימון של במכוניתו נסעו השלושה

 (״איש מרדכיהיער איש
רו היערות״)

 אוהב שהוא משוס זה לכינוי זכה בין,
הירקון. שליד הצימחיה בג׳ונגל להתבודד

 נהג קלימון לקיסריה. מחיפה הישן כביש
ו הנהג, שליד במושב ישבה שלי ברכב,
 אמרו בדרך האחורי. במושב ישב שושן
 הפניה לפני לתל־אביב. חוזרים שהם לשלי

 שאותו האקדח, את שושן הוציא לקיסריה
 קירב הוא האחורי. למושב מתחת הסתיר

 מאחור שלי של לראשה קנה־האקדח את
ב כדורים שלושה ירה שהיות כל וללא

לצעוק הספיקה לא היא ובעורפה. ראשה

 קלי- לכיוון נפל המת שגופה לפני אפילו,
 שושן ברכב. לנהוג העת כל שהמשיך מון,

 אותה והשעין השני, לצד גופתה את היטה
 חולצתה את הרים הוא המכונית. דלת על

 ראשה את באמצעותה וכיסה מעלה, כלפי
רב. דם זב שממנו הפגוע,

 החולות, לביות הרכב את נהג קלימון
 לפתע הבור. עבר אל הגופה את גררו שם

 שלא כדי ניידת־מישטרה. באזור עברה
 והרחיק לרכב קלימת חזר חשד לעורר

 היה כבר למקום כשחזר מהמקום. אותו
 הגופה, קבירת של מתקדם בשלב שושן

 את שכיסו אחרי לסיים. לו סייע וקלימון
גבעת־אולגה. לכיוון נסעו הבור

 שושן קרע גבעודאולגה של הים בחוף
 מוכתמים שהיו במכונית, הריפוד חלקי את

 ומש־ האקדח את והטמין שלי, של בדמה
 גבעת- לתוך המשיכו הם בחול. תיק־הקול

הרי קירעי את שושן השליך שם אולגה,
 את גם זרקו בדרך פח־זבל. לתוך פוד

ה ריצפת על שמצאו הקליעים, תרמילי
 שתי מראש הכינו הם נעליהם. ואת רכב

 בתא מונחות שהיו נוספות, נעליים זוגות
שושן. של לביתו נסעו אחר־כך המיטען.
 נסעו ואוזר-כך ושתו אכלו שושן אצל
 , ירד שושן הרואין. מנד. להשיג כדי לעיר,

 בתוך אותה הריחו והם המנה את להביא
 אותם עצרה אחרי-כן דקות כמה המכונית.

 שיגר־ בדיקה להם וערכה ניידת־מישטרה
 המישט־ שאנשי בדוקאי, הוא שושן תית.

 שהם פעם בכל אותו לבדוק נוהגים רה
 שאלו השוטרים סיור. בעת בו נתקלים

 ענה קלימון קרוע. הריפוד מדוע אותם
 זמן לפני זה במצב הרכב את קנה שהוא
 ריפוד. להחליף הספיק לא ועדיין קצר,

 להם. והניחו ־ההסבר את קיבלו השוטרים
לישון. והלכו שושן של לביתו נסעו משם

מ עי • ט חמורה
 אנג׳ל שמעיה שוחרר באפריל 6־ ^
 יחד נגדו. הוכחות מחוסר ממעצרו ■—

 שהיה ישורון, ישראל גם שוחרר עימו
 ושהיום הסמים, בפרשת הוא אף חשוד

 הנאשמים נגד שני עד־מדינד. משמש הוא
ישו של לביתו בא קלימון הכפול. ברצח

 הנמצא בחולון, תל־גיבורים בשכונת רון
 את שם פגש הוא שלו. מביתו הרחק לא

 ישורון נכנם מסויים בשלב וישורון. אנג׳ל
 וקלי- ואנג׳ל לביתו, שבסמוך הוריו, לבית

 .< כי אנג׳ל לו סיפר אז לבד. נשארו ׳מון
 נחמיאם, מישל את לחסל מתנגד ישורון

 ביקש אנג׳ל מילדות. חברו שהוא מפני
 וגם ישורון עם כך על לדבר שלא מקלימון

שלי. של חיסולה את להזכיר שלא
 לביתו וקלימון שושן אנג׳ל, נסעו בערב

 בשכונת רוביו היערות״) (״איש מרדכי של
 במיק־ תפאורן רובין, פתל־אביב. הדר-יוסף

 למרות אנג׳ל. של מילדות חבר הוא צועו,
 עזר פעיל, עבריין אינו עצמו שהוא

 ללא שונים, בעניינים לאנג׳ל רבות פעמים
 ללא לו נאמן היה הוא מיותרות. שאלות
עדי ברשימת מופיע הוא היום עוררין.

| ||,| | ' ' ¥1 7| □ ע ך ■1 | י 1 מ מאיר רב־סמל נראה הימנית בתמונה |
י 11, י י י י י י י • * * י י י בתל־ המרכזית ביחידה מדור־התישאול *י

צימחיה המוקף לעץ מתחת אבן על יושב ,2 מס׳ הכפול הרצח בחקירת שהשתתף אביב,

 האוהל, מצוייר לצידו המישטרה. מפני נחמיאס מישל הנרצח הסתתר שמתחתיו עבותה,
 האמצעית בתמונה נרצח. הוא זה במקום רבים. ימים במשך נחמיאס התגורר שבתוכו
נחמיאס, של האוהל היה שמתחתיו העץ, על השמאלית בידו מאיר רב־סמל מצביע


