
 של סופר כל פביישת היתד, שלא גונית
סיסרי-פתח.

הפתיחה: נאום חה
שתע נשוי. זוג הם אגג׳ל ושרה שמעיה

 הרואין קילוגרם להברחת שותף היה יד,
ישו ישראל שמעיה, מתורכיה. לישראל

 אמורים היו המנוח, נחמיאם ומישל רון
עיסקת-הסם. את לסמן

 טעות
כפולה

 נחמיאס עם סיכמו וישורץ מעיה **ץ
בתור הסם רכישת את יארגן שהוא א*
 בלדר ולמציאת לארץ להברחתו וידאג כיה

 על ידע לא שהבלדד היתד, הכוונה מתאים. י*
 עריך היה גחמיאס לסם. השניים של הקשר

 ובלתי-מוכר אמין בלדר כמובן, לבחור,
למישסרה.

 הוא כפולה. טעות נחמיאס טעה כאן
 נעזר אלא הבלדר, את בעצמו בחר לא

 ומוכרת נרקומנית שהיתר, שלי, בשולמית
 מיותר אדם לפרשה הכניס בכך למישטרה.״

יוז ואת העיסקה את וסיכן ובלתי־אמין,
מיה.

 חגית של בחירתה היתד, השניה הטעות
 היתד. היא גם כבלדרית. ולדמן (חיה)

 זו רשלנותו כנרקופנית. לסישטרה מוכרת
המשתתפים. כל את סיכנה נחפיאם של

 נתגלתה כיצד לעובדה1 להיכנס בלי
 במרס 27שב* הרי המישטרה, על-ידי חגית
 כשבכליה בנמל-התעופה נתפסה היא 1982

 לחצה המישטרה הרואין. של אחד קילוקרם
 מייד ולמדה ,שולחיו־ את למצוא כדי עליה
ושלי. נחמיאם על מפיה

ח של מעצרה על נודע ואשתו לאנג׳ל
 אליו טילפנה חגית נחמיאס. של מפיו גית

המישטרה, הוראות לפי מעצרה, עם סייד
בני־ עצורה. שהיא מדבריה הבץ והוא

1* ך1|1 ך| י ך 1( ין 1  (יוש־ אנ׳ג׳ל שמעיר, של אשתו שנזוליק, "ך 1
# י ו בעלה. מימין: מאחוריה, משמאל). בת #111 11 #י \
רצח. בתיכנון אותה מאשים התובע אבל מאוד. עד תמימה ונראית כמלאך פה

 לביתם, המישטרה הגיעה כאשר ואמנם,
שם. אותם מצאה לא כבר

 עצרה חגית, נתפסה שבו היום למחרת
חגית ושמוליק. שמעיה את המישטרה

 למאסר ילך הוא הזו, הסמים בפרשיית לה
 המאסר את ממנו למנוע וכדי ממושך,

 השניים. את לרצוח רצתה
בחיפה, שושן לחיים התקשרה שמוליק

 כבר, נשברה היא כי הבינו אנג׳ל הזוג
 ברור והיה רגע, בכל להישבר עומדת או

 סוכם ושלי. נחמיאם על יודעת שהמישטרה
המישטרה. מפני יוסתרו ושלי נחמיאס כי

ה לשעבר. שומרת היתה שלי שולמית ״
לרא נתגלתה נרקומנית היתה כי עובדה
הפתיחה. בנאום כאן, שונה

 לא אך שמותיהם, את מהמישטרה שמעה
 איתם נגדם. ממשיות ראיות לספק יכלה
ישורון. ישראל גם נעצר

 שעות 48 אחרי שוחררה אנג׳ל שמוליק
 שהיא שולי, את לרצוח שיש החליטה והיא

 היא נחמיאס. את וגם החלשה, החוליה
 אליה המישטרד, את יביאו שהם חששה

בע- יסובך אם כי ידעה, היא שמעיה. ואל

 שהתחבאה שלי, את ירצח שהוא וסיכמה
ל גייסה היא בחיפה. ידידים של בדירה

 קלימון. (״מנדו״) נחום את גם זה עניין
 ישד ישראל של ביותר הטוב חברו שהיה

 במעצר, עדיין היה שישורון מניות רון.
 דרוש הרצח כי לפנדו שמוליק סיפרה

 חברו. ישורון את להציל כדי
ומנדו שושן הכינו 1982 באפריל 2ב־

 עיסקת של תמתכנן המוח היה אנג׳ל שמעיהא' נאשם
בקור נקם הוא החשבונות. וחיסול הסמים

לגילוי. והביאו הגדולה הסמים עיסקת את שהרסו על בנות
 מגן והוא סניגור לקבל סירב שושן חייםגנ נאשם

ב באזיקים כבולים הנאשמים עצמו. על
אותם. משחררים בהפסקה ירק המישפט. במהלך ורגליהם ידיהם

*
הוס שבו למקום נהג מנדו בקיסריה. בור
 כי לה אמרו והם בחיפה, שלי תרה

 בטוח מיסתור למקום להעבירה עומדים
 מאחור, במכונית ישב שושן בתל-אביב.

 יריות כמה ירה שושן מלפנים. ושלי מגדו
 הגופה את מייד. והרגה שלי של בראשה

מראש. שהכינו בבור השניים קברו
מוות
בפארק

חרי *  ם- שמעיה שוחרר זה רצח ן
 די שאין אשתו עם סיכם הוא מעצרו. ■ י

 נח־ את גם לחסל יש וכי שלי, בהריגת
 עיס־ בכישלון האשם את בו ראו הם סיאם.

 בבחירת רשלנותו בגלל היקרה, הסמים קת
לחסלו. שלחצה היא שמוליק בלדר.

 קלימון, עם יחד ושושן׳ שמוליק שמעיה,
 לפארק- מגדו עם יצא שושן כי סיכמו

 ויהרגוהו. בחמיאס, הסתתר שבו הירקון,
 (״איש מרדכי על-ידי שם הוסתר נחמיאם

פישבוים. ואליהו רובין היערות״)
 מנדו שמעיה, באו בלילה באפריל 10ב*

 והרגוהו. בנחמיאם יחדיו ירו הם ושושן.
אותו. וקברו בור חפרו כך אחר

בתיק. עדי־מדינה יהיו ־ ומגדו ישורון

ב־ השתתף ישורון, ישראל ד 1[
י  הירקון ליד נחמיאס רצת \

אינטליגנטי.* מאוד ״הוא עד־מדינה, והפך

 נ־ הסתבך קלימון, נחום ל ך״ ד 11
■ לחברו דאגתו בגלל רציחות *■ ״י

אמר. לעוור,* רצה רק ״הוא ישורון.

 יעיד עד־מדינד״ הוא שגם פישבוים, אליהו
 ממקומה הועברה נחמיאס של גופתו כי

מעצרו אחרי יופיים אד יום אחר למקום
שמעיה. של

הפתיחה. נאום כאן עד
ה מעתה תעשה הקשה העבודה את

 שתנסה אחיטוב, נורית הבלונדית תובעת
 עדנה וינוגרד, אליהו השופטים את לשכנע

 הפתיחה נאום כל כי מישר ואברהם שצקי
 דויד — הסניגורים ראיות. על מבוסס
 זיו שימחה שמוליק, את המייצג יפתח
 אב־ שמעיה את המייצגים בר־און, ואורי

ל ינסו — עצמו את המייצג ושושן, ג׳ל
אלה. ראיות קעקע
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