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 של הפרשה אילמרט, עם העניין כל היה
אולמרט.
 אול־ עם הפרשה שהיתה אחרי ג כספי

אולמרט? חבר־הכנסת זה אולמרט מרט...
ו שלי, חבר אלי התקשר כן, :העד

 לו לתת אפשר, אם מבקש, שהוא לי אמר
ההקלטות. את

פר זאת המישפט לבית דקה. כפפי:
חדשה. שה

 מיז־ מר את שמכיר שלי, חבר :העד
 מיז- למר לתת אפשר אם אותי שאל רחי,
ההקלטות. את רחי

? הקלטות איזה :השופטת
 עם גבירתי, פרשיה, היתה :העד

אולמרט. חבר־הכנסת
יודעת. אני אולמרט של :השופטת

 חבר־ של ההקלטות את אז :העד
אולמרט. ח״ב את שהקליט ביטון, הכנסת

הת בצלאל מר יפה. אה, :השופטת
י אותן רצה הוא מה בשביל קשר.

 אותי שאל הוא יודע. לא אני :העד
אפשר. אם

 אותן שביקש החבר זה מי :השופטת
? אצלך

לוי. מיימון :העד

ככית־המישפט מיזרחי תובע
1960 משנת צ׳ק

 אול־ של הפרשות זה מה :השופטת
זוכרת. לא כבר אני מרט,

 לבית־המישפט. אזכיר אני :כפפי
 עם בשיתוף שלנו, הטענה לפי אולמרט,
 בצוותא־חדא הם ולנטין, אבי מר הנתבע,

הללו. הפירסומים עם שבוע באותו יצאו,
הק נעשו שיחות מאיזה :השופטת

? לטות
 אבל שיחות, מאיזה נשמע מייד :כפפי

 השיחות לפני עוד לדעת, לי שחשוב מה
 אתה ולנטין אבי מר עם :הוא הללו,

? נפגשת
באקראי. פעם, כן, :העד

 שהיה זמן באותו היה זה :השופטת
אולמרטו עניין

 העניין שהיה אחרי היה זה כן. :העד
אולמרם. עם

בתפ משמש מבין, אני אתה, :כפפי
בכנסת. חד״ש סיעת מזכיר של קיד

כחודש. לפני עד שימשתי :העד
ה מישכן הוא עבודתך ומקום :כפפי

? כנסת
הכנסת. מישכן היה :העד

 י חד״ש סיעת זה מי :השופטת
י ביטון צ׳ארלי
 חד״ש ביטון. צ׳ארלי עם רק״ח, :העד

ש ושיוויון- לשלום דמוקרטית חזית זה
 גופים ועוד והפנתרים, רק״ח עם הוקמה
אחרים.

 ל־ יש חברי־כנסת כמה :השופטת
י חד״ש

חברי־כנסת. חמישה :העד
ב ולנטין אבי את ראית אתה :כפפי

 הכנסת, במישכן אולמרט מר של חברתו
השיחות? באותן

 ראיתי אבל הכנסת, במישכן לא : העד
אותו. ראיתי פעמים כמה בסביון. אותו

? בסביון גר עדיין אתה :השופטת
בירושלים. סביון בקפה לא, :העד

 בשכונת־ גר אני בסביון, גר לא אני לא,
גבירתי! עוני,

 היום, כאן שלך, העדות לפני :כפפי
 יכיל הארץ, עיתון מטעם אליך פנה מישהו
 לך והציע אולמרט, או ולנטין אבי להיות
שלך? לעדות בקשר כלשהן הצעות

ד: ע  בבית אותי פגש ולנטין אבי ה
 איתי דיבר וניסה, בתל־אביב סוקולוב

 ולמה אולמרט, את הקלטתם למה ככה,
 מילחמה עושים אנחנו זה. את עשיתם
 על איתי דיבר הוא ואחר־כך וזה. חשובה,
 אותו. מכיר אני אם אותי שאל בצלאל,
 אחת, פעם אותו ראיתי שרק לו אמרתי
ההקל את חבר, על־ידי לו, מסרתי ושאני

בצל ״תגיד, :לי אמר ולנטין ואבי טות,
ה של הזאת לעיסקה קשור היה לא אל

 אמרתי אני אז ?״ שפוט היית שאתה סמים,
 מכיר לא בכלל אני פיתאום? מה לא,

שמע לא פעם ואף אותו ראיתי לא אותו,
עליו. תי

 עקיפה בצורה ניסה לי, אמר הוא אז
 היה. כן שבצלאל חושב אני להגיע, אפשר

 — זה״ את תגיד אתה ״אם לי: אמר הוא
 ניסה אבל מפורשות, במילים לי אמר לא

 בראש! תנענע ולנטין, מר כן, כן, במילים.
 לך לסדר ״אפשר לי: להגיד ניסה —

עקיפות.״ בצורות זה, בשביל כסף
ת ט פ שו  זה את הבנת כך אתה :ה

? במפורש
אמר. לא הוא במפורש, לא :העד

ת ט פ שו במפורש? לך אמר הוא מה :ה
 ״אתה :במפורש לי אמר הוא :העד

 היה מיזרחי שבצלאל להעיד מוכן היית
ש אמרתי אני אז הסמים?״ של בעיסקה

 אותו ראיתי ולא בצלאל, את מכיר לא אני
 בעדויות שכתוב מה ואפילו שלי, בהיים

 פעם אף אותם, מכחיש שאני במישטרה,
 מכיר לא ואני בצלאל, של שמו הוזכר לא

? כזה דבר לי אומר בכלל אתה איך אותו,
פפי  מסויימת פגישה גם לך היתה :כ

 לאהוד אמרת כשאתה אולמרט, אהוד עם
בצל לא קבלן, שהוא איזה שיש אולמרט

 המכס עם שהסתבך אחר, קבלן מיזרחי, אל
 אהוד ואם ל״י, 250,000 ממנו ותובעים
 התיק את לו לסגור מוכן יהיה אולמרט

 לאהוד למסור מוכן הזה הקבלן אז במכס,
? אינפורמציות אולמרט
כן. :העד

ת ט פ שו  השיחה היתה מי עם :ה
הזאת?
אולמרט. אהוד עם :העד
 ח״כ ובין ביני שיחה התנהלה :העד

 אחרי היה זה השיחה, במהלך אולמרט.
 ולנטין, אבי של הפירסומים כל שהתחילו

 היינו אנחנו בכנסת. נפגשים היינו ואנחנו
מדברים... אומרת, זאת כאלה. ידידים

ת ט פ שו מכרים. :ה
הר בינינו והתנהלו כן. מכרים. : העד

 אמר אולמרט השיחות ובאחת שיחות, בה
 ולראשים מטכ״ל לסיירת הוראה שיש לי

 לאול- משהו, לו יקרה שאם במישטרה,
 הוא ככה פרובוקציות,״ ״לעשות מרט,

ש לאנשים פרובוקציות לעשות התבטא,
כאנ ועל־ידו ולנטין אבי על-ידי הוגדרו

 ברחוב בהם ולירות המאורגן, הפשע שי
אמר. הוא כך כלבים. כמו

1■ ■! ■
פפי  על רק לי שתשיב רוצה אני :כ

 למרות התצהיר. בעניין אחרונה שאלה
 פורסמה ההקלטה זו, לא ההקלטה, שיש

 מה וכדומה, הזו הסיירת בעניין ברבים
לעשות? אולמרט ח״כ ממך ביקש

 להכחיש ממני ביקש אולמרט :העד
ב לי שהיה למרות זה, את אמר שהוא

זה. את אומר כן שהוא הקלטה
ת ט פ שו  לגבי 0105? חט£31ז זה :ה

הזה. למישפט קשר שום כאן לו שאין איש
פפי  1תג£3.1ז קצת גם שזה חושב אני :כ

 ארבע במשך לו שעושים מה התובע, כלפי
נז לא אפילו ששמו האחרונות, הישיבות

 כלי־התיקשורת. בכל מופיע זה אבל כר
בק בכלל נזכר מיזרחי בצלאל של שמו
? (חשיש) קילו המאה של לפרשה שר

: ד ע לא. ה
פפי  אותך שאל מהמישטרה מישהו :כ

 מיזרחי? בצלאל על
: ד ע לא. ה

ל נגעו המישפט של הבאים הקטעים
האמרי המכונית כי הוברר פרשה. אותה
אמ סנטור של לאשתו שייכת היתה קאית

 העד. של כחברתו לארץ שבאה ריקאי,
 החשיש הוכנס כיצד תיארו אחרות עדויות

בפר העדים אחד נרצח וכיצד למכונית
 את לעניין לקשר סירבו העדים כל שה.

 המתכננים ההגנה, לטענת שהיו, האנשים
 ושאחדים הענקית, ההברחה של והמממנים

מיזרחי. בצלאל של חבריו היו מהם
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