
וכהן נסכי ופדקליסיו #יזרח׳ בצלאל תתזבע:

תשובה). שומעים (לא :חדד
? מיזרחי מר התובע, כולל :ליבליך

יודע. לא אני זה :חדד
ת ט פ שו ב איתך, יחד נעצר הוא :ה

פרשה? אותה
 לבד מבודד. הייתי אני לא, :חדד
הייתי.

 יודע ואינך מבודד, ישבת ו השופטת
עצור? זמן אותו היה הוא אם

פעם. אף אותו ראיתי לא לא, :חדד
? אותו ראית לא :השופטת

ראיתי. לא :חדד
ממאסר, ששוחררתם לאחר :ליבליך

נכון? נגדך רק מישפט הוגש
נכון. ג חדד

 נגדם הוגש לא היתר כל ג ליבליך
מישפט? אפילו

נכון. חדד:
? עליך שהלשינו לך ידוע :ליכליך

מה? חדד:
? עליך הלשינו : ליבליך

במישפט. התעניינתי לא אני :חדד
ך: לי ב במישפט? התעניינת לא לי

למעשה. מישפט, התקיים לא לא, :חדד
? הודית אתה כי :ליבליך

 אם יודע אתה חדד, אדון :השופטת
מהלשנה? כתוצאה בא שלך המעצר
מטיפשות, אולי יודע, לא אני :חדד

 זה אם יודע אני מה ? לך אגיד אני מה
? מהלשנה

בבקשה. לי, תאמר עכשיו :ליבליך
 בלילה הבאתם אתם הגנובה החרסינה את

נכון? מיזרחי, בצלאל מר של לבניין
 את ראיתי ולא הבאתי, לא אני :חדד

החרסינה. . ך
סליחה? :ליבליך

 החרסינה. את ראיתי לא אני :חדד !
הבאתי. לא אני

י

דבליו שמה הסמול:
ך: לי כ הודית! אתה לי

אותי. האשימו :חדד
 שהאשימו מה רגע, תעזוב :ליבליך

שאלה. אותך שואל אני נגמר, זה
 מיזרחי אז תראה, מפי, תשמע :חדד

מה, יודע לא אני חדש. קבלן היה זה
 שם, שמים כאן, שמים גונבים היו הגנבים ^
 עובדה החרסינה. את רואה הייתי לא אני ״

דבר. שום נגדם היה ולא נשפטו, לא שהם
 מוכר לנסים, מוכר המתווך. הייתי אני
 רואה הייתי לא אפילו אני מתווך. לזה.
היה. זה הזמנה לפי הסחורה, את

הלשנה, היתה אותי, האשימו י בקיצור,
 מיזרחי על העללתי אז קורבן, חיפשתי
 והוא המוכר, הוא הסחורה, יצאה שמאצלו

 ניסים בין ותיווכחי הלכתי רק ואני הזה
טענתי. אני כך האלה. הדברים זה וזה.

 הגיעו לא האלה הדברים כל מה, אבל
ה אז המישפט כשהתקיים לבית־מישפט.

 לעשות, מה אמרו והתובעת בזמנו אז שופט !
 ראיתי אני פשרה. לידי להגיע צריכים

 ראיתי אני אותי, מחפש נגדי, שהעורך־דין
 ה־ אז אותי, לחפש מנסים העניין שכל

״החז על תודה אולי :לי אומר עורך־דין
 עד סעיף זד. ביודעין,״ גנוב רכוש קת

 התובעת אחר־כך אז היה. זה שנים שבע
אמר ״בלי-יודעיך. תודה אולי ואמרה באה

 עם מבקש כאן העורך־דין אבל לה תי
 שמחפשים בקיצור, ראיתי, אני יודעין.

 שהסעיף והודיתי, הסתכלתי אז כאן, אותי
 פשרה פי על עובדה, שנה. חצי עד הוא
 מאסר, שנה חצי המחוזי השופט לי נתן

קנס. לירות ואלפיים

גנוב. רכוש באחזקת הודית :.השופטת'
ה הסכמת על־ידי יודעין. בלי :חדד
 לי ואמר אלי בא הוא כך אחר שופט.
הגנב. לא שאתה תוכיח

ת פט טו ? אמר מי :הי
בעצמו. השופט :חדד

 כש־ בבקשה. תראה, עכשיו :מהליך
? נכון אשם, לא שאתה טענת נעצרת,
נכון. :חדד

 ד,מיש- יום כשהגיע כך, אחר :מהליך
 אמרת באשמה, כפרת אתה הראשון, פט
נכון? לא

נכון. :חדד
 יום הגיע כאשר זה, ואחרי :מהליך

 את להחליף להרשות ביקשת אתה הדיון,
? החזקה של בסעיפים מודה ואתה הטענה,

ד: ד הסיבה! מה לך אמרתי אני אז ח
ת ט פ שו  אל חדד, אדון הבנו. יפה, :ה

תגמור. מעט עוד אתה מרוגז, תהיה
ד: ד  הסיפור כל■ מה בשביל אבל כן, ח

 מה זה, בשביל שילמתי כבר אני הזה?
? משנה זה

 בשביל שילם מישהו חדד, :מהליך
נגמור. בוא אז אגרה, הזה המישפט

ת: ט פ טו !ליבליך אדון הי
ך  טענת אתה תשמע, עכשיו :ליכלי

 חודשים כמה שכעבור ככה, בבית־המישפט
 האחים סוחרים, שני אצל סחורה נתגלתה

 שהיה התביעה, מעדי אחד באמצעות סבאן.
 החרסינה, של במכירות מעורב כנראה

 לאחים החרסינה שמכר זה שהוא והתברר
נכון? סבאן,

 בהתחלה, אז לך, אמרתי אני :!חדד
 להציל בשביל לי שטוב מה לי, שנוח מה
 מישהו לתפוס לי איכפת לא עצמי. את

זה. בשביל ישלם שהוא קורבן
? בצלאל את תפסת : ליבליך

 קבלן היה הוא לך, אומר אני אז :חדד
 אולי פראייר, לך, אגיד אני מה צעיר,

 משהו, אותו חושב אתה שהיום להיות יכול
 הכנתי רצתי, אז. כזה היה הוא בעיני
 יכול מישפט. התנהל שלא עובדה עדים.
אשם. יוצא היה שהוא להיות
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: ך מ ס  אחד אתה תראה, חדד, מר מ

שהת במיקרה, בארץ, היחידים האנשים
 לגבי טענות בבית־המישפט שאמר ייצב,

ו יהלומים, על גנוב, רכוש על בצלאל,
בית־מישפט. בפרוטוקול נמצאים הדברים

ומשט״ן ה₪פטת:שזר*ית
 המצב את מבין אני היום, בא אתה עכשיו
שלך...

 נמצא אתה !מצב שום אין :לא :חדד
 איזה ? לי יש מה אני, !טוב לא במצב
מצב?

ך לי ה חדד... מר עכשיו, אז .מ
!בשבילי טוב הזה המצב היה אז : חדד

ך: לי ב נכון! לי
 יכול הייתי לי, נוח ? מבין אתה :חדד

 הייתי משנה? זה מה שרצח, גם להגיד
עדים... מביא

מסו אתה תמיד חדד, אדון :השופטת
עושה? שאתה מה לכל עדים להביא גל

ד: ד  מה ישר. אדם אני עכשיו לא, ח
זה?

 צרות, לך יש אם היום, ז השופטת
עדים? להביא יכול גם אתה

 חס לא, לא, ישר. הכי אדם אני :חדד
וחלילה.

כך. שזה לקוות רוצה אני :השופטת
 משלם טוב, הכי אזרח אני בטח, :חדד
ו מכשירי־כתיבה עובדה, לי, יש מיסיס.

אחרים. דברים לא צעצועים,
רבה. תודה השופטת:

 מיד בצלאל כי נתברר החקירה במהלך
 בלא גנוב רכוש בהחזקת אז הודה רחי

 הוא חרסינה. אריחי 50 עד 40 — יודעין
למישפט. כך על הועמד לא

 כ־ שהוגשה אז, ממנו שנגבתה בעדות
 כי מזרחי, אומר לבית־המישפט, מיסמך

 לקנייה, חרסינה לו שהציעו באנשים חשד
אותה. לקנות סירב גנובה, החרסינה כי
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 לפרשת התייחס במישפט הבא הקטע
 טוביה את המישטרה תפסה שם בית־לחם.

 אחד ק״ג כשברשותם לוי, ומשה אושרי
 שקנו הרואין של קטנה וכמות אופיום, של

מקומי. מסוחר
 זו לפרשה שאין הסתבר העדויות מן
מיזרחי. בצלאל עם קשר
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שירוני מצונרו
 לפצצה התייחס בסישפט הבא הקטע

 שי־ אליעזר של דירתו בפתח שהתפוצצה
מס־ההכנסה, נציב לוני,

 שי־ אליעזר שד ראשית (חקירה
:) לוני

המומ ותיק, מישטרה כאיש :ליכליך
 של אגף־החקירות וכראש בחקירות, חה

 של הנסיבות את חקרת האם מס־הכנסה,
 כשלוש לפני בביתך חומר־הנפץ פיצוץ
 המעשה בין הקשר את וגילית שנים וחצי
 את לחקור ימים באותם החלטתך לבין

 על מיזרחי. בצלאל הקבלן של עיסקותיו
 התפוצץ בביתי הנפץ ״חומר ענית: זה
 תיכף כבד,״ נזק גרם הפיצוץ ,27.2.74ב־

לזה. נגיע
? בביתך הפיצוץ של העניו את זוכר אתה

היטב. זוכר :׳טילוני
 ביקשת שאתה לזה נוסף :השופטת

בעצ אתה בדבריו, לחקור המישטרה את
? עזרת או הזאת, החקירה את הדרכת מך

 אבל עזרתי, ולא הדרכתי לא :שילוני
 התקדמה, לא כשהחקירה מסויים, ברגע

 בכוחות איסוף עשיתי תפקידי, במיסגרת
אינפורמציה. איסוף עצמנו.

 בין קשר היה והאם יפה. :השופטת
 מיז־ אדון לבין הזה האינפורמציה איסוף

? רחי
 מראש להגיד רוצה אני כן. :שימני

 דבר. אותו לא זה והוכחות שאינפורמציה
 אדון לכיוון הלכה האינפורמציה אבל

ואחרים. מיזרחי
 ודיני־רא־ דין סידרי שיש או :כספי

למישפט... ניכנס שאנחנו או יות,
חושב. שהוא מה מספר הוא : השופטת

לבית־המישפט. הוכחה לא זה
הוכחה... לא זה אם :כספי

 עומד לא מיזרחי מר אבל :השופטת
 מר של הבית של הפיצוץ על היום לדין

נכון? שילוני,
 והוא לדין, עומד לא הוא לא, :כספי

 אם בספק גם אני לדין. הועמד לא גם
הנקודה לגבי אבל, זד,. בעניין נחקר הוא

 אינפורמציות אספתי אני ומעיד, עד שבא
אינפורמציות... קיבלתי ואני

 שלי, הרושם היה זה טוב, :השופטת
שווה... שזה כמה

תביעה, הגיש המלומד חברי :ליכליך
 אנא, ועדה, עם קבל הצהיר מיזרחי ומר

 פעם נראה לכם, שיש מה לפני תביאו
 והטענות השמועות כל מה לתמיד אחת
 להזים יוכל הוא מיזרחי, מר נגד שיש

 חגיגית, זאת הצהיר שהוא אחרי אותן.
ב במישפט עדים לחקור מבקש כשאני
ב תחקור לא, אומר הוא נגדית חקירה
 ואומרים וכשבאים בילבד, ראשית חקירה

 העניין מה תשמע עכשיו תשמח, הנה
 להעיד, תורו כשיגיע יוכל, מיזרחי ומר

 אבל 'וכר. מעולם דברים היו לא להגיד
חבל. זה את לסגור

 שילוני. מר בבקשה לי תאמר עכשיו
 שעות באיזה היה, מתי בביתך הפיצוץ

? היום של
.27.2.74ב־ לחצות, קרוב :שימני

בבית? הייתם אתם ליבליך:
 כן. :שימני

 ישנתם? :ליכליך
לא. שילוני:
 בני־המישפחה עם נמנה מי :ליבליך

? שלך
בבית היתה הפיצוץ בזמן :•טילוני

כמובן. ואני, שלו והחברה הבן אשתי,
 ? נפגע מישהו :ליכליך

לא. שילוני:
 ישבתם אתם הדבר, היה איך :ליבליך

מה? או בריחוק־מקום
 והסתכלנו בחדר ישבנו אנחנו :שימני

חי דלת ליד היה הפיצוץ הטלוויזיה, על
הקיר. את הדלת, את והרס צונית

.שהיא איזו זה לפני היתה :ליכליך
מיזרחי? למר בקשר במס־הכנסה ישיבה

בחודש. 20ב־ ישיבה היתד, :שימני
אנ קבוצת לגבי מיזרחי, מר לגבי רק לא

שים.
 שיבעה דהיינו לחודש, 20ב־ : ליכליך

הפיצוץ... לפני ימים
 נכלל שהוא אנשים קבוצת :השופטת

? בה
כן. שילוני:
 כתוב זה הישיבה, היתה מה :ליבליך

מיזרחי. בעניין בהחלטה כאן
 מיו- חוליה עם ישיבה היתד, :שימני

 היו־ עם התכתבות בהמשך, שהוקמה דת
ב בעיתון. מאמרים והמשך עץ־המישפטי

 לאפשר תיקים באיזה דנו ישיבה אותה
 ואיזה אזרחי, טיפול לגמור חוליה לאותה

לטי לבדיקה או פלילי, לטיפול להשאיר
פלילי. פול

ך לי ה  מיזרחי מר של התיק והאם :מ
שם? כלול היה

כן. שימני:
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ב הפיצוץ את קשרת אתה :ליבליך

ב עשית מה מיזרחי. בצלאל עם ביתך
? זה עניין

 לא זה הוכחות תיק לידי :השופטת
הוכ לכם שהיו כך לידי הגיע לא הגיע.

פלילי? תיק להגיש חות
 נושא להיות יכול היה זה :׳טילוני

בחקירה. לפתוח
)36 בעמוד (המשך
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