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דכלי  הארץ, לעיתון פנית אתה ז לי
 שיבואו כדי שלך, עורך־הדין באמצעות

הסיפור? את לספר לך, לעזור
 פניתי לא אני !יחיה הוא שככה :פפה

 סתם ולמה אחד, לאף פניתי ולא אליו,
 פה נמצא הוא הנה י עלילות להעליל
ה ליד היושב ולנטין, אבי על (מצביע

 בא לא הוא אם יגיד ושהוא פרקליט)
או איתו, דיברתי פעם אני ואם מרצונו.

 כשהוא כן, וגם משהו. לו הבטחתי שאני
 תיקווה, בי תתלה אל לו: אמרתי הלך,
מבטיח. לא אני

ת: ט פ שו  לדבר מוכן היית אבל ה
איתו?

 אני ברור). (לא עם בא הוא :פפה
 לי שיביא אמר לך, אגיד אני מה יודע,

 *. באיקסים ואני ספרים, לי הביא ספרים,
יעשה? אני מה

ך כלי  בפעם אליך בא הוא מתי :לי
 היה שזה נכון רוקנשטין? מר ראשונה,

 שנדחה לאחר בעליון, שלך העירעור לאחר
 העליון, בבית־המישפט שלך העירעור
ולנטין? אליך בא אז סופי, היה והעניין
אולמרט. אחר, מיספר בא אז :פפה

 אולמרט אחרי בא ולנטין אבי : ליכליך
נכון?

זה. אחרי או ביחד, באו :פפה
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כליך הרי את מהמישטרה קיבלנו :לי
 שהוקלטו הטלפוניות השיחות של שום

 בצלאל נגד פפה של נסיון־הסחיטה (בפרשת
ש טלפוניות שיחות שלוש היו מיזרחי).
 את מפנה אני הראשונה, בשיחה הוקלטו.

 בטלפון אמרת שאתה לדברים תשומת־לבך
 כקצין- עצמך את הצגת אתה לבצלאל.
 על חומר יש שבו תיק, לך שיש מישטרה

 תמורת כסף רוצה ושאתה עליו, חקירה
 זה את אומר אתה הזה. התיק סגירת

שהם אנשים עם חי ״אתה למיזרחי:
 לכאלה מסוגלים והם ושודדים, רוצחים
 התכוונת, למה לזה.״ מסוגל לא אני דברים,

 ויכוח שאין שהוקלטה, שיחה היא וזאת
עליה.

כזה. דבר אמרתי לא אני :פפה
ך לי  שהוא לבצלאל אמרת לא אתה :ליג

? ושודדים רוצחים שהם אנשים עם חי
 יודע לא שאני מפני אמרתי, לא :פפה

חי. הוא מי עם
ך לי גי  בהמשך הלאה, לו אומר אתה :לי

 מתואר אצלנו ״אתה דף: באותו השיחה
 שיש מסוכן, מאד־מאד־מאד בן־אדם בתור

 כל בשבילך לעשות שמסוגלים אנשים לך
הדב את מנהל ושאתה מבין? אתה דבר,
 השמיים. עד מפה בקיצור, האלה... רים
 גם שאתה שלי, הביטחון עכשיו מה אז
 תסביר זה רק תרגיל?״ לי תעשה לא כן

הזו... בהקלטה לבצלאל אומר אתה לי.
ת ט פ שו  את אומר כאן גם הוא :ה

שהוא... עליו שמע שהוא זה,
 לו שיש עליו שמעת אתה :ליבליך

התחתון. מהעולם אנשים עם קשר

בכלא. מיוחד אגף *
— * *........................

 אמרת. אתה זה : פפה
ך  ? אמרת לא אתה :ליכלי
לא! פפה:

>יי אשכנז■ ״אני
 אומר אתה השיחה בהמשך :ליכליך

 ככה: לו אומר אתה ביד. לך שיש מה לו
 אנשים שני באמריקה, בן־אדם יש ״שמע,

 ואחד שרעבי, של גיסו הוא אחד באמריקה,
 אני זה לו. קוראים סם אחר, מישהו הוא

 בילבלו. שהם מה בשבילך נעים לא חושב
כזה.״ משהו או בעיתון יופיע זה אם

 דבר יש שאם לומר רוצה אני :פפה
 לא אני בזה. מודה אני בהקלטה כזה

זה! את אמרתי
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 אותו מכיר אתה שרעבי, :ליכליך
? משכונת־התיקווה

!כזה דבר מכיר לא :פפה
ך כלי בשכונת- לו יש אדוני, :לי

קלוב. לו יש אצ״ל, ברחוב התיקווה,
!מכיר לא :פפה

ך כלי אותו. מכיר אחד וכל :לי
 אני תימני, הוא אשכנזי, אני :פפה

 חברים לי אין אשכנזים. חברים לי יש
תימנים.

ך כלי ? שרעבי זה מי יודע לא אתה :לי
לא. :פפה

 בארצות־הברית, סם זד, מי ליבליך:
בצלאל? את הפחדת אתה שבו

? סם זה מי :פפה
ך: לי ב כן. לי

אנשים. הששה את שרצח זה :פפה
 זה אולי סם. של בנו זה :ליבליך

 מר ? השם נולד מזה אולי ? העניין באמת
 סם ששמו בן־אדם מכיר אתה רוקנשטין,

? בארצות־הברית
!לא :פפה

ד ״זה כ ה
שים״ לוק

ת ט פ שו  ניסית אתה מה סמך על :ה
 מיליון לך לשלם מיזרחי) (את לשכנע
 משהו! לו למכור צריך היית הרי לירות?

לו? למכור הצלחת מה אז
השו כבוד אוסם, ביח״ר זה כל ו פפה

 בשביל משלם ואני לוקשים, י הכל זה פטת,
זה.

 אבל לוקשים. בוודאי זה השופטת:
 שהוא יודע שאתה מיזרחי, אדון כמו איש

 מיליון רבע ישלם לא גדול, וסוחר קבלן
 זה. בשביל תמורה לו שיתנו בלי לירות

 פה משהו. לו הבטחת בוודאי אתה אז
 גיסו של עדויות לו הבטחת שאתה כתוב

 לא אומר: אתה סם. ושל שרעבי של
 לו? הבטחת כן מה אז כזה. דבר אמרת

 לירות? מיליון ברבע לו למכור רצית מה
 ? מיליון ברבע :פפה

 כן. השופטת:
 ? ירד במיליון. אמרו הם :פפה

ך בדי במיליון. :לי
הראשון. התשלום היה רבע :השופטת

הראשון. התשלום היה רבע אה, :פפה
 היה לא לי לומר. משהו פה רוצה אני אז

 למכור, משהו היה לא לי להציע, משהו
 בשביל משלם ואני תרמית עשיתי אני

 שש עוד קיבל לא אחד אף הזו, התרמית
טלפון! בשביל שנים

מטפ לא ואנחנו נגמר, זה :השופטת
 אחר, בתיק מדברים אנחנו עכשיו בו. לים

 מיזרחי אדון מה בעד להבין רוצים ואנחנו
 אתה אם לירות? מיליון לשלם מוכן היה

 זה שלו לילד בקשר האיום שעניין אומר
 היה הוא מה בעד אז נכון, לא זה שקר,
לירות? מיליון לשלם מוכן

 מיליון שילם לא שהוא עובדה :פפה
לירות.

של ״*הלו□
ת כ ל תר״ מ אס

 אתה, מההתחלה. נתחיל בוא :ליבלין*
 אמר רינון שעורך־הדין שאמרת, בדברים

 גילה של התכשיטים ששוד יוצא מפיך,
 צעירים, עבריינים שני על-ידי בוצע לוי

 אעשה שאני כדי פפה, אתי, שהתקשרו
 אין בצלאל, את רגע עזוב התיווך. את
בצלאל. עם קשר שום לזה

ת ט פ שו  על משהו בכלל יודע אתה :ה
לוי? גילה של יהלומים?

 שיודע, כזה אחד בתור נראה אני : פפה
השופטת? כבוד

ת ט פ שו  כזה אחד בתור נראה אתה :ה
יודע. לא אתה אולי אבל שיודע,

 יודע לא אני השופטת, כבוד :פפה
 להיות יכול כזה. דבר על מושג לי ואין

 רציתי אני האלה. הדברים את שאמרתי
 עם אותי, שיגע הוא (במיזרחי), לנקום
 וקיבלתי בטלפון איתו שדיברתי אחרי פייג,
שנים. שש

ך לי ג  בעניין תיווכת אתה פפה, מר :לי
 אנשים שני אליך פנו לוי? גילה יהלומי
 ואתה הזה, התיק את תפסו שהם לאחר
 אומר אני ליהלומים קונה וחיפשת הלכת

לו!
? זה את לי אומר אתה :פפה

&ליך:  נכון. לא שזה אומר אתה לי
לא? או נכון תגיד,

 בשביל מתווך הייתי לא פעם אף : פפה
 דבר זה אסור, דבר זה דברים. כאלה

לא־חוקי.
 כיהלומי תיווכת לא אתה :ליגליד

לוי? גילה
? פיתאום מה : פפה

ת: ט פ שו  וביקשו אליך פנו לא גם ה
 לקנות יכול מי יודע אתה שמא אותך,
כאלה? דברים

 פונים היו אם השופטת, כבוד :.פפה
 יפנו זה, מה !למישטרה הולך הייתי אלי,

 לי יש עסק, לי שיש בן־אדם אני אלי?
דברים? בכאלה אלי יפנו זה מה מיסעדה.
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 בשם שלך, לחבר פנית אתה ג ליכליך

*... שאול
 של מודיע בתור הוכרז זה :פפה

יודעים. כולם !המישטרה
 שאתה כמו אליו, פנית אתה :ליבליך

 היהלומים את למכור הנסיונות אחד אומר,
 אותו. מגדיר שפפה כפי וזה, זה עם היה

 היהלומים באמת היו לפפה אומר: אתה
 אותם למכור מוכן היה הוא עת. באותה

 לו שהכינו הרגיש הוא אבל בעיסקה,
 מתוך לדוגמה, יהלום היה לפפה מלכודת.

 הרוכשים את לשכנע כדי לוי, גילה יהלומי
 וכשהוא כספם, את להשקיע להם שכדאי

 את בלע הוא למלכודת, שנכנס גילה
היהלום.
 אסתר מלכת של יהלום לי היה :פפה

פורים. של
ת ט פ שו ב פעם אי יהלום בלעת :ה

חייך?
להס רוצה אני השופטת, כבוד :פפה

 הם המישטרה. של מלשין זה שאול ביר.
 על אותי שיעביר כדי עלי, אותו שתלו

 נכנס אני אגיד, אמת ואני, כאלה, דברים
 לירות, מיליון שלוש פה יש בראש, לי
 מיליון שלוש נראה איך לראות רצייתי אז

הזה. הבן־אדם עם הסיפור כל זה לירות.
ת ט פ שו  השלושה את לראות כדי :ה

 משהו, לעשות צריך היה לירות, מיליון
נכון?

 יהלומים, דבר, שום לי היה לא :פפה
יהלומים. שום אצלי ראה לא והוא

ת ט פ שו  אותך: שאל הוא אבל נכון, :ה
למכור... יכול אתה אם

 יכול שאני לו להגיד יכול אני :פפה
למכור.

? לו אמרת אז :השופטת
 אמרתי אני כן. לו, אמרתי אז :פפה

דברים. הרבה
 שיש אמר הוא הלכת. אתה :ליבליך

 היהלומים, את לקנות שמוכן יהלומן, לו
 והוא לירות, מיליון שני דרשת ואתה
יה שמה יש הילטון, במלון יש לך: אמר
 צריך ואתה לירות, מיליון שני עם לומן

 יחד הלכתם ואתם היהלומים. את להביא
מסויים. בערב הילטון למלון

 אני היה. מישטרה זה אבל כן, :פפה
 אמרתי במכוניות. זוגות מדי יותר ראיתי

מפה. נלך בוא לו:
הלכתם כך אחר כך. אחר זה :ליבליך

 בהילטון, לא זה לך אמר הוא כי לשרתון,
, ״ בשרתון. ישנו זה

נכון. :פפה
ך כלי למע עליתם לשרתון, באתם :לי

 ג׳וני היתה והסיסמה חדר, שם היה לה,
חקר.

.53 חדר :פפה
ך  ומצאת הדלת, את פתחתם :ליכלי

צעירים. בחורים שני בפנים
זיהיתי. מהם אחד : פפה

ך: לי ב מייד? אותו זיהית לי
 איתי היה בולשת, טרוריסט, זה :פפה

כלא. מול כלא בטבריה. בגית־ההבראה
אמ לך שעושים הבנת ואז :ליבליך

? נכון בוש,
לי. שעשו הבנתי : פפה

מאד. יפה מזה יצאת ואז :ליבליך
מזה. יצאתי לא : פפה

ד לי ג  הכסף, את לראות ביקשת :לי
? נכון

כן. :פפה
ך פלי ? נכון כסף עם מיזוודה ראית :לי

ראיתי. לא עוד לא :פפה
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 דברים פה יש השופטת, כבוד : פפה
 אבל אמרתי, שאני להיות יכול שבאמת

 שלא בטוח שאני דברים יש הדברים. כל לא
אמרתי.

 שכן בטוח שאתה כאלה יש :השופטת
 ולהגיד זה את לקרוא יכול אתה אמרת?

מה? לנו
 קורא רינון מר לך, אגיד אני :פפה

כריסטי. אגתה

ל ״דמה כ או ש
עוגה?״

 לי ששם האלה הדברים כל :פפה
 (לא עם לי בא אולמרט, ח״כ בפה אותם

ככה. לי תגיד לי ואומר ברור),
׳השופטת  אותם לך שם הוא זה מה :

אותם? אמרת אתה בפה?
 לא אני לא, לא אמרתי, לא :פפה
אותם. המציא הוא אבל אמרתי,

 אחרי אחריהם, חזרת אתה ו השופטת
? אותם המציא שהוא

 השתלבתי זה, על איתו דיברתי : פפה
 אני אבל אתי, דיבר כשהוא בשיחה. איתו

 שכתוב, מה פה דבר. שום פה המצאתי לא
 אני דבר. שום מזה המצאתי לא אני

 שום הבאתי לא אני בשבועה, זה את אומר
 אומר, שרינון מה ובמיוחד מהדברים, דבר

אלכ האלה. הסיפורים כל את המציא זה
דב כאלה לו אמרתי אני רינון, סנדר

? רים
בסדר. טוב :השופטת

 לו נתנו אולי !זה שקר זה ו פפה
!לירות מיליון

ך: לי  מיז- יש מיליון? רק למה ליגי
אבקה... עם מיליון, שלושה עם רודות

אבקה. יש לקחת. קשה זה : פפה
 את שתסיים מציעה אני :השופטת

הזאת. החקירה
ך כלי  הגשת העונש, את קיבלת אתה :לי

 שאתה העניין אליך הגיע איך עירעור.
 קדמי, ניצב עם ודיברת והוקלטת, באת
אליך? הגיע זה איך נחמיאס. יעקב ועם

 היתד, הגיע. איך לך אגיד אני :פפה
 כתב מעריב, או הארץ או כתב כתבה, איזה
 לי יש ברמלה. בי להתנקש שניסו דבר
אותה. להביא אפשר הזו, הכתבה את

? היה מה ואז :השופטת
אבקה. היתד, :ליבליך

כן. אבקה, :פפה
 על האבקה, היתד, איפה :השופטת

הכסף?
 מפחד אני מאיפה. יודע לא :פפה

 אבקה כן גם לי. הדביקו פעם מהאבקה.
אז חודשים. שלושה איזה לי גירד כזו, לפירסוס. נאסר האמיתי השם בדוי. שם *

למישפט בכניסה פפה
!״משותק נולדתי ״אני


