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!באייה משגעת והופשה
באירופה: ביותר הומוכים במחירים והשהייה הטיסה

 מלהיב ים־תיכוני הווי * מעניינים היסטוריים אתרים * נפלאים מוסים *
ף ע* מרהיב *נו מרגי סבירים במחירים מעולים מלון בתי ו

ח״ קזינו) נגם סוערים לילה *
במיוחד וזולות טובות *קניות

דאזוננח יומיות טיסות

ונראה! בוא מהר?! קורא אתה הא□
 לקריאה כקורס הרי כדקה) מלים 400—300(טכעי כאופן מהר הקוראים מאלה אחד אהה אם גם *

 כקורס * הכנה של רמה אוהה עם כדקה מלים 1000 מעל לקרוא עשוי אהה מיל׳׳ה של מהירה
•סלד. ההכעה בושר ואה הזכרון יכולה אה הריכוז, כושר את לשפר איך הלמד

, בכתב. קורסים וכן ובירושלים בחיפה בתל-אביב, מתקיימים הקורסים
.2 עד 8מ־ 03־912093 ,03־916185 טלפונים בכתב, הקורסים ועל החדשים הקורסים על פרטים

ה ל ר ו מ
אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים

ו א מ ו ר ר
וקירות דלתות צפוי

ס ק ב ו ר
ביותר השימושית המתנה

>
)35 מעמוד (המשך

 עשיתם מה סמך על לא, 1 השופטת
י הזה המארב את

ש זה סמך על הושם המארב ז שליט
 ממנו ותבע מיזרחי לבצלאל התקשר אדם

 טען שהוא זה סמך על לירות, מיליון
 נגדו, תיק לו ושיש קצין־מישטרה שהוא

 של בנו את לחטוף שעומדים יודע ושהוא
 לירות, מיליון תובע והוא מיזרחי, בצלאל

פגישה... איתו קבע והוא
המיל את יתבע הוא מה על 1 השופטת

י לירות יון
 יעביר שלא כביכול בשביל 1 שליט

 המישטרתי, התיק את יחסל שהוא מידע,
ב פגישה איתו קבע הוא ואז כביכול.

ה את הצבנו ואנחנו הזאת בשעה חצות׳
מארב.
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 עורך־הדין של נגדית (חקירה

:)כהן גבריאל
 הודעה איזושהי ׳מסרת אתה כהן:

 למפקח הזה, לנושא בקשר במישטרה,
לוי? אהרון

 זיכרוך גם זוכר, שאני כמה :שליט
הודעה. וגם דברים

 אתה משום־מה, שלך, בהודעה כהן:
 מכרתי ״אני אמר פפה שכאילו אמרת לא
 למיש־ זכר שום אין לבצלאל.״ דברים לו
!שליט :אדון שלך, בהודעה הזה פט

 כמה בזיכרון־דברים, נאמר זה :שליט
זוכר. שאני

 את לקרוא בבקשה, רוצה, אתה :כהן
שלך? ההודעה

? זיכרון־דברים לכם יש :השופטת
מאד. מעניין דווקא היה זה

לחפש. אצטרך אני :שליט
מאד. קצרה שלו, ההודעה יש :כהן

לא. זה בהודעה לא, : שליט
 זכר אין שבהודעה נכון זה ובכן :כהן

 עוד נמסרה שההודעה נימין גם זה לזה,
 ? נכון המיבצע, של ערב באותו

לא. שליט:
? נמסר זה מתי :כהן

בלילה. היה המיבצע : שליט
? בבוקר וההודעה ז השופטת

 אחרי, יומיים או אחרי יום זה :יטליט
המיבצע. תאריך לפי תראה

פור ט סי לי ק ר פ ה
נש עצמו, תקנשטיין של עדותו לפני

רי אלכסנדר עורך־הדין של עדותו מעה
 רוק!־ של פרקליטו בעבר שהיה מי נון,

שטיין.
)ליכליך עורך־הדין של (חקירה :
טע נטענה במישפט האם :השופטת

 קשרים לו שהיו רוקנשטין, על־ידי נה
מיזרחי? עם קודמים

 שהוא בפני, זה את טען הוא :רינון
 האנשים חוג את ומכיר מיזרחי את מכיר

 יותר מאוחר אבל, אליהם. מקורב שמיזרחי
 לא שהוא מבין, אני שאישית, התברר

אותו. מכיר
 לא אבל הם, מי יידע הוא :השופטת

זה? ככה בפנים. אותם הכיר
 ידע הוא אישית, מיזרחי את :רינון

 דברים, מיני כל עליו ידע והוא מיהו,
 מבין אני במישרין, אישי במגע אבל,

ממנו...
ביני היכרות היתה לא ז השופטת

? הם
 הזו. למסקנה להגיע יכול אני :רינון

 כך השני, את אחד מכירים הם בפנים
ממנו. הבנתי

 מגע ביניהם היה לא אבל :השופטת
? ישיר

 ככה, לזה נקרא עיסקות, אבל :רינון
הבנתי. אני ככה היו, לא משותפות

 נראה, הוא איך ידע הוא :השופטת
 עסקים. איתו לו היה לא פעם אף אבל
המצב? זהו

במישרין. רינון:
 אומר אתה מה סמך על :ליכליך

זאת?
אמר. פפה ככה :השופטת

 שלו.התייחסו הטיעונים כל כי רינון:
מיזרחי. ובין בינו מקשרים שהיו לאנשים

 הסיפור את לך סיפר הוא :ליבליך
היהלומים? עם

ההזדמנו באחת לי סיפר הוא ג רינון
העניין. לכל הרקע אתן אני אולי יות,

כן. ליכליך:
ב והוא נשפט, והוא היות :רינון
 עובדות כאילו לחשוף רצה מקום איזשהו
 הבק: אחת עצמו, בתיק לו לעזור שיכלו

 עם להיפגש רוצה שהוא היתה שלו שות
אולמרט. ח״ח עם או עיתונאי,
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