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יום. 30 זה הנמשכת שלי, הרעב שביתת עם להזדהות מבקשים רבים
לחזק כולים אתם אולם בצומי. אלי להצטרף מכם מבקש אינני

לעצמי: שהצבתי היעד השגת למען ולתרום רוחי את
:מהם ובקשו העם לנבחרי טלפנו

התנחלויות הקמת שתמנע מפורשת, החלטה תקבל שהממשלה
במשא- האפשרויות כל מוצו לא עוד כל המוחזקים, בשטחים נוספות

נתן אייבי לשלום. ומתן
להתעלם! להם תתנו אל !לשלום יד תנו

מהקואליציה, כנסת וחברי שרים של הטלפונים מספרי רשימת להלן
אליהם כתבו לטלפן, יכולים אינכם אם לטלפן. מתבקשים אתם אליהם

:מטה המפורטות הכתובות לפי
02־249537 ירושלים הדתות, שר לשכת אהרון חצירא אכו
03־445244 הנגב ד.נ. באר־שבע, שבלים, אליעזר אכטכי
03־245423 תל־אביב ,2 גליקסון מאיר יהודה אברמוביץ
02־221904 ירושלים ,26 הבנאי אהוד אולמרט
02־32135 ירושלים ,46/35 אפרסמון מרדכי אלגרכלי
04־989185 הגליל מעלה גץ, בית כפר שפיק אסעד

02־39211 תל־אביב אפעל, רמת ,38 הארנים יורם ארידור
02־30866 ירושלים האוצר, שר לשכת שמחה אדליד
03־950970 סביון ,2 הזיתים כרם משה ארגס
03־623377 תל־אביב ,113 אלנבי שלמה אליהו
02־39211 ירושלים הממשלה, ראש לשכת ם מגה בגין
04־266895 חיפה ,43 שמשון אליקים כדיאן
02־60166 ירושלים הפנים, שר לשכת יוסף בורג
03־718542 סביון ,10 הגבעה סימטת יהודה ר מא כן
03־243794 תל־אביב ,224 דיזנגוף יצחק כרמן
03־717287 סביון ,52 דפנה הר דוד גולומב
02־34994 ירושלים ,5 רוטנברג דוד גלס
03־227304 בני־ברק ,9 מבלז אדמו״ר יעקב שלמה גרום
03־264171 עתלית דואר עתלית, מושב פסח גרופר
03־227851 תל־אביב ,57 המלך דוד שרה דורון
02־535170 ירושלים החוץ, שר לשכת דיין משה
03־248261 נתניה דואר נורדיה, מושב מיכאל דייקסל
055־96981 שפירא מרכז חיים דרוקמן

02־243827 י־ם התמ״ת, שר לשכת יגאל הורכיץ
02־32728 ירושלים ,4 מאנה בנימין הלוי
02־288871 י־ם והתרבות, החינוך שר לשכת זבולון המר
03־256111 תל־אביב הבטחת, שר לשכת עזר וייצמן
03־227218 תל־אביב ,8 ברנשטיין, אדוארד מרדכי וירשוכסקי
02־233206 ירושלים ,7 נרקיס זרה ורהפטיג
04־923929 נהריה ,36 העליה זאב ורטהיימר
03־284816 תל־אביב ,31 ברנדייס הלל זיידל
02־31699 ירושלים ,33 מימון בן שד' שמואל טולידגו
03־938122 שמריהו כפר ,2 הגנים דרך אסף יגורי
02־39211 ירושלים הממשלה, ראש משרד ייגאל ידין

03־481987 ״א ת אפקה, נאות ,12 גולדברג לאה יצחק יצחקי
03־257737 תל־אביב ,23 הברכה עמק גאולה כהן
03־264171 עפולה דואר עדשים, תל יגאל כהן
04־662977 חיפה ,14 פועה מאיר כהן
03־229322 תל־אביב ,21 הירשנברג יגאל כהן־אורגד
02־63372 והרווחה העבודה שר לשכת ישראל כץ
02־526029 ירושלים ,8 העתים קורות אברהם כץ
03־248261 תל־אביב ,9 קצנלסון איתן לבני

02־61167 ירושלים העליה, לקליטת השר לשכת דוד לוי
03־709604 בני־ברק ,81 השומר שלמה לורנץ
04־84636 חיפה ,1 קלר אמנון לין
02־39211 ירושלים ראש־הממשלה, משרד חיים לנדאו
02־241649 והתשתית האנרגיה שר לשכת יצחק מודעי
03־242481 תל־אביב ,15 הגדולה הכנסת רוני מילוא
03־457939 הכרמל חוף ד.נ. עציון, ניר אכרהם מלמד
03־612303 רמת־גן ,16 יונה ל. משה מרון
03־280379 תל־אביב ,29 ציון בן שדרות עקיכא נוף
02־39211 ירושלים ראש־הממשלה, משרד משה נסים
04־625660 כרמל אל דלית אמד נסראלדין
03־255020 תל־אביב ,21 ליסין מנחם סכידור
04־231196 הכרמל הר ,6/30 עוספייה כפר זיידאן עטשי
02־249388 ירושלים התחבורה, שר לשכת מאיר עמית
02־34588 השרון רמת ,8 המייסדים יחזקאל פדומין
02־231532 ירושלים ב/ 2 פינם מנחם פרוש
02־243827 דימונה ,45 הדקל שד׳ יצחק פרץ
02־240091 י־ם והשיכון, הבינוי שד לשכת גדעון פת
03־256111 תל־אביב הבטחון, שר סגן מרדכי צפורי
03־268155 פתח־תקווה ,11 העם אחד חיים קופמן
02־224573 ירושלים ,11 משה קרית רה׳ חיים קורפו
055־96757 מלאכי קרית ,3 ז׳בוטינסקי משה קצב
053־39436 נתניה ,10 גבע ציון כן רובין

03־482305 תל־אביב ברוך, תל ,13 יעקב אמנון רובינשטיין
03־248261 חיפה ,9 מלל יוסף רום
03־953757 רחובות ,14 גלוסקין שמואל רבטמן
03־53310 תל־אביב ,78 שרת זלמן שובל
02־35070 ירושלים הבריאות, שר לשכת אליעזר שוסטק
055־24415 יבנה דואר יבנה, קיבוץ •טרה שטרן־קטן

03־264737 תל־אביב ,41 מרשל פנחס שינמן
03־291369 רמת־גן ,18 קריתי דב שילנסקי

02־61211 ירושלים הכנסת, ראש יושב לשכת יצחק שמיר
02־287872 ם י־ ,העתיקה העיר ,19 לדך משגב משה ששיר

02־240247 ירושלים החקלאות, שר לשכת אריאל שרון
03־223785 תל־אביב ,4 אורי אברהם שריר
03־264171 תל־אביב ,1 רבינא יוסף תמיר
02־271111 ירושלים המשפטים, שר לשכת שמואל תמיר

-----------------

)33 מעמוד (המשך
 שאתה עניין זאת לאחר היה ז ליכלין*

לחשי שהוחמצה כהזדמנות אותו מתאר
המאורגן. הפשע פת

 שמישט־ חושב אני בהחלט. ג שילוני
 להבהיר הזדמנות החמיצה ישראל רת

לכאן. או לכאן דברים כמה
? תסביר אולי היה, זה מה :ליכליך
 מסויים בפרק־זמן פניתי. ז שילוני

 אפשר ל״י אלף 100 שבפרס הצעה היתד,
 אף שביצע, מי לא שתיכנן. למי להגיע

 את תיכנן מי שביצע. מי ידעתי לא פעם
 אנשי־מישטרה. עם שיחות לי היו הפיצוץ.

 שר־האוצר עם שיחות גם לי היו קודם
 של עניין שזה שאמר ז״ל, ספיר מר דאז,

 ב־ אנשים עם שיחות לי היו המישטרה.
 לירות אלף שמאה טענו והם מישטרה,

 לכל בפרופורציה עומד שלא פרס זה
ה (אז שמגר (מאיר) למר פניתי העניין.

 כנראה, אבל, נדהם והוא המישפטי) יועץ
 רחול־ (שאול) מר על להשפיע הצליח לא
ש מיכתב לי וכתב המישטרה) (מפכ״ל יו

 מוכנים לא והם בתיווך, הצליח לא הוא
 ל״י. אלפים 10 מעל הסכום את להגדיל

 יכול אני לפחות החלטה, שזו חושב אני
 אמר, הנוכחי שהיועץ־המישפטי מה להגיד
זהו. אבל החלטה, של כסילות היא שזאת

? מה היא זאת נ השופטת
 וכשלא טיפשה. מאד החלטה 1 שילוני

ה מכל וירדתי המשך, היה לא פרס היה
 ומה בידעה אמת מה יודע לא ואני נושא.

 פיצץ לא מי פיצץ, מי בידיעה, אמת לא
הבית. את לי

 אשה פיה שעל ידיעה היתד, 1 ליבליך
 מיז־ בצלאל כאשר נוכחת, היתה מסויימת

הפי את תיכננו אחרים אנשים ושני רחי
נכון? צוץ.

 השאלה על להשיב מסרב אני 1 שילוני
חושב ואני מדוייקת, לא גם היא הזאת.

 מי ספציפי, משהו להגיד יכול אתה האם
? מה מנע

להגיד. יכול אני 1 דליכלי
!תגיד אז נו, 1 היטופטת

לי  לא שאני אדם אליך פנה 1 דליג
בשם... בשמו, לנקוב רוצה

למיקרופון). לא (מעיר ג כספי
 אני לי, יורשה אם סליחה, 1 ליבליך

 ידרוש. כספי מר אם בשמו, אנקוב גם
 שרים שני של בשמם אליך פנו ובכן,

 לטפל לא ממך וביקשו העבודה, ממיפלגת
 בחירות, לפני שזה משום בנושא, עכשיו
להם? זקוקים ואנחנו

? למי זקוקים 1 השופטת
לי ג  ולבצלאל למנטש זקוקים ג ן*לי

 על שליטה להם שיש ולאנשים מיזרחי,
הקולות. מבחינת השכונות
 לי ואין בוץ, זריקת רק לא זה 1 כספי

לשא בושה, ,51גג1ן1€ מאשר אחרת מילה
 פה, נמצאים לא אנשים כאשר זה, מסוג לה
 ? שרים איזה עליהם, להגן יכולים לא

מיפלגות? פה מערבבים
 לא הזאת השאלה טוב, 1 השופטת

הלאה. תיחשב.
 ספציפית, אשאל אני טוב, 1 דלי2יל
נכון... האם ז״ל. שנפטרו שרים בלי

 אני ליבלינג, אדון באמת, 5 השופטת
רעה. בעין באמת זה על מסתכלת
לומר... לי יורשה כבודה, * דליבלי

 שאתה רוצה לא אני לא, 1 השופטת
 מספיק פוליטי. מישפט הזה מהדבר תעשה

 אפשר מאורגן. פשע שיש תוכיח אתה אם
 מאמינה ואני פוליטיקה בלי אותו לעשות

 שייכות לו אין מאורגן, פשע יש שאם
פוליטית.

1■ 1■ 1■
 הין עורר־ של נגדית (חקירה

כספי).
רשמתי אחד דבר שילוני. סר ג כספי

סז״זייי

**♦£<**;

חדד עד
פראייר!״ לך, אגיד ״מה

עליה. להשיב הזכות לי שאין
הבאה. השאלה קיי. או : השופטת
1■ ■ 1■

 כבוד אחת, נקודה רק אולי 1 כספי
לפ זה לעזור, מאד יכול בית־המישפט.

 ובית־המישפט זה, את יידע שחברי חות
 כך נאמר, חברי של בשאלה זה. את יידע
 נכון זה האם :נשאל העד הבינותי, אני

 מסויימת שבחורה ידיעה, אליך שהגיעה
 מיזרחי, בצלאל עם בשיחה נוכחת היתה
 הביצוע. התיכנון, ההחלטה, נפלה שאז

ול חברי, לידיעת רק ובכן, תיכנון. ובכן,
ש מחלוקת, תהיה לא זה דבר על פחות
 על במישרד שילוני אצל הישיבה לפני

 הפיצוץ, ולאחר אנשים, קבוצת של חקירה
 בישראל. בכלל היה לא מיזרחי בצלאל

 נוכחת להיות יכולה היתד. לא שהיא כך
 תוכנן ששם מיזרחי, בצלאל עם בישיבה
לידיעתך. רק זה אז הזה. העניין

1■ ■ ■
פעו לבצע עמדת אתה ׳72ב־ ג ליכלין*

 בעדך, ומנעו ומעצרים, חיפושים של לות
שילוני? מר

להשיב.) (מסרב :שילוני
 נכון זה אם :היא השאלה :ליבלי!*

נימוק? ובאיזה בעדך, שמנעו
שאלה. לא גם זה לא, 5 השופטת

הא שההטרדות וזה אמרת, שאתה מה לי,
 של הצמיגים של והחיתוך בטלפון, לה

 שהתמשך דבר היה זה וכדומה, המכונית
? כשנה לאורך

 שונות. תקופות היו :שילוני
 ? המפורסמת הישיבה לפני 1 כספי

 היו דליפות :ככה נגיד בוא 1 שילוני
 היתה הישיבה המפורסמת, הישיבה לפני

 מקודם. היתה המכס תפיסת ,20.2.74ב־
אצ התמשך העניין למעשה, פעולות. היו
שמ מר עם שלי מהתכתבות שנתיים, לנו
 כל עם תיק יש הזה. היום עד כימעט גר

דברים. מיני
הטרדות היו הזו בתקופה 1 השופטת

? .תס [.תג 0££
 לפני שנה התחילו ההטרדות 1 שילוני

להש התחיל הזה שהתיק בזמן הפיצוץ,
מין.

 לחשוד התחלת אתה ואז ו השופטת
? בהדלפות

 להדלפות לא. עוד אז לא. :שילוני
 באותו ברורים. יותר הרבה סימנים לי היו

 עכשיו זה. עם קשרתי לא אפילו זמן פרק
 הזה. התיק פעילות עם זה את קושר אני

לא. אולי כן, אולי
הא הדברים כי שנבהיר, כדאי זכספי

התיק אומר כשאתה חשיבות. להם יש לה

7,78 הזה העולח36


