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 לעולם הוא גם יצא ואיש־עסקים, טייס ),31( ו
 לעזרת חש בישראל, בגרמניה. פסחוביץ את ר
לידידו. שמתנכלים להוכיח כדי — שיחותיה ז

ועומד. וגלוי שהמישסט
 ויקי ד״ר קשר שמא חשד פסהוביץ מר
 לא- מגמות מתוך במתכוון, אלה יחסים

הנ״ל. במישפט הקשורות טהורות
 אור הגברת לי שסיפרה הדברים את

פסחוביץ. למר מסרתי זו, בפרשה
ריגשות
אשמה

ה הדברים מן כמה פירוט הלן
נ״ל: /

 כמה אור רונית את הזמין ויקי ד״ר •
 היתר בין וערב, צהרים לארוחות פעמים
חשבו על אמריקה, ובבית הילטון במלון

לכך. נענתה והיא נו,
 לבקר אור גב׳ את הזמין ויקי ד״ר •

כא אדום.״ ״שטיח לה והבטיח בשווייץ,
 שווייצ־ פרנקים לה שאין לו אמרה שר

יש בלירות ■שתשלם לה הציע הוא ריים,
 והוא שלו, בית־המלון חשבון את ראליות

 שוויי- בפרנקים בשווייץ זה סך לה יחזיר
 לפרנק אחת לירה של יחם לפי צריים,

אהד.
 לשווייץ, נסעה באמת אור הגב׳ <•

ל״י. 1,000ב־ מדובר בוצעו. הנ״ל והחליפי!
ברו מאוהב שהוא טען ויקי ד״ר •
לה נתן ביניהם היחסים בהמשך אור, נית

י| *11111 ה  ש־ המאמצים ע? כלל □ .1111111 ידע לא קנת, מרדכי |
שלו. היפהפייה במתמחה הצדדים משקיעים

 הגברת דיפונט. מפירמה מצית־זהב במתנה
המצית. את לי הראתה אור
 צעיף לה נתנה ויקי ד״ר של אשתו •

 היא אור, הגברת של לדבריה במתנה.
אשמה. רגשות בה לעורר כדי זאת עשתה

 לשווייץ, אור רונית הגיעה כאשר •
 ציריך של בשדה־התעופה סניה את קיבלו

 ל־ בדרכה המשיכה היא ואשתו. ויקי ד״ר
לציריך. חזרה ואח״כ ג׳נבה
 איכסון־חינם לה הציע ויקי ד״ר •

 יש או שותף, הבנק שבהם המלונות באחד
קיב־ לא היא אך בביתו, או אינטרסים, לו

 פסחוביץ, ראובן בקשת לפי זה תצהיר עושה
 ניכר. זמן מזה היטב מכיר אני
 פסחוביץ מר של במישפטו פעמים כמה יתי

 סקרנות. מתוך וזאת בתל־אביב, המחוזי זישפט
 במיזנון לשבת לי נזדמן אלה מביקורים ר

 אשר קנת, השופט של המתמחה ליד ׳שפט
 הציגה היא הנ״ל. במישפט מביקורי פניה את

אור. רונית בשם :ה
 לעיתים נפגשנו זו פגישה ולאחר להיפגש, :ו

 אור רונית לי סיפרה אלה בהזדמנויות יותר.
 היתר בין הנ״ל. למישפט הקשורים שונים

 הד״ר עם שם ונפגשה בשווייץ שביקרה
 בנק־גזלשפט, השווייצרישה של המישפטי ועץ

 איתו התיידדה וכי לדין- ססחוביץ את ותבע
כן. :י

 בגנותו חריפים דברים מפיה שמעתי זאת עם
 שה־ פסחוביץ, למר זאת סיפרתי פסחוביץ.

 של שמתמחה על תמהונו את והביע דהמה
בזמן הצדדים, אחד עם קרובים יחסים קיימת

לה. הציע שהוא ההצעה את לה
 עם אור רונית נפגשה בשווייץ

 לה סיפרו אשר הבנק, של פקידים
 העירו השאר ובין פסחוביץ, מר על רעות

 ב־ הן הישראלי,״ ״לצדק מצפים הם כי
בפלילים. והן האזרחי מישפט

פע אור גברת אל טילפן ויקי ד״ר •
 שלח וגם לישראל, משווייץ מיספר מים
 כינה עימה וביחסים מכתבי־אהבה, לה

״נסיכתו.״ אותה
 את מאריך הוא כי לה אמר הוא •

 זמן להימצא שיוכל כדי בכוונה, המישפט
במחיצתה. יותר ממושך

ב התדהקו אור רונית עם היחסים >•
ה עם ישב ויקי ד״ר הבאה: הזדמנות

ו בית־המישפט- של בקפטריה אור גברת
 הגברים ושני הצטרף, רונית של אביה

 שיחה כדי תוך כרטיסי־ביקור. החליפו
אור הגברת של אמה כי ויקי לד״ר נודע

 לא המנהל מסמכויותיו. חריגה תוך מיליונים, של אשראי לו העניק ומנהלנ חשבון,
יצירות־אמנות. ביטחונות לקבל מוסמך היה לא וכן כזה, בגובה אשראי לתת מוסמך היה

 מ- החולה האם קיבלה יום באותו חולה.
 זה דבר מאוד. גדול פרחים זר ויקי ד״ר

עצום. רושם רונית על עשה
רו של בביתה גם ביקר ויקי ד״ר •
הזמנתה. לפי הוריה, בבית הגרה אור, נית

 פרטים אור לרונית סיפר ויקי ד״ר •
מח התנהגות על היתר ובין המישפט, על

 של שאנשיו למשל, פסחוביץ. של פירה
 דוגמניות ויקי ד״ר על ״הפילו״ פסחוביץ

 את הפחידו שאנשיו וכן אותם, וצילמו
בלילה. דלתו על ודפקו ויקי

 מאת גם רונית שמעה דומים דברים
קנת השופט של הקודמת המתמחה לאה,

זה. במישפט
 לדבר שלא ממני ביקשה אור רונית י•

 ״יכול כי לי, שסיפרה מה על איש עם
אסון.״ מזה לקרות

 שסיפרה עוד, לי סיפרה אור ונית ך*
 השליליים הדברים את קנת לשופט 1

קנת שהשופט אמרה, עוד ששמעה. הנ״ל
)24 בעמוד (המשך

בכעורה המליונר
תמונות אז קנה פסחוביץ, נתן אייבי

 ציורים של הפומבית במכירה פסחוביץ ראובן
 של ספינת־השלוס לכבוד לאחרונה שנערכה

שאול ורפי בכמן לידו ל״י. אלפים בעשרת
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