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״הארץ׳/ העיתון נגד מיזרחי בצלאל של ממישפטו רלוונטי סה
ז לא ומה

 בצלאל״מיזרחי את האשים ״הארץ״ מטיבעה. קשה שאלה זוהי
 הארץ״ על לכן במדינה. המאורגן״ ״הפשע מראשי אהד שהוא בכך

 מיזרחי (ב) וכי מאורגן״ ״פשע יש (א) בי זה, במישפט להוכיח,
 ב״תום־לב״, פעל בי להוכיח העיתון על לחילופין, מראשיו. אהד הוא

שכתב. מה כתב כאשר
 בארץ יש כי להוכיח הבא דבר, בל בי לטעון ניתן בך, מ׳עזה:

 ישיר קשר לו אין אם גם למישפט, רלוונטי הוא מאורגן״, ״פשע
 כשבוע ככית־־המישפט, התפתח זה רקע על מיזרחי. בצלאל עם

 בי טען מיזרחי, של פרקליטו כספי, רם וחריף. קצר ויכוח האחרון,
 למיזרחי נוגעות אינן — 50ל־ הגיעו שבכר — בתיק העדויות רוב
 נוגעות שכולן הרושם מתקבל בעיתונים הפירסומים מתוך אך כלל,

הפירסום. את לאסור הציע על.בן לו.
 קשה נורא זה ״אכל :ולנשטיין שולמית השופטת הגיפה כך על
 כלתי* זה אחדים. מישפטים של או קטעים, של פירסום לאסור

 שכל לפרסם פעם מדי יכולים היו העיתונים אולי אכל, אפשרי.
 או רציני או ממיטי דבר שום הוכיחו לא בינתיים, האלה, הדברים

 לצוות יבולה לא אני הוגן. היה זה מיזרחי. האדון עם יסודי קשר
כית־המישפט.״ ביזיון לעשות לא עליהם

 ליבליך, שלמה ״הארץ״, ©פרקליט השופטת ביקשה הדיון כהמשך
:הבא הדו־־שיח התפתח היריעה״. את ״להרחיב שלא

היריעה. הרחבת שום פה אין ליכליך:
זו הרכה עוד לך יש :השופטת

 לבצלאל ישירות נוגעות האלה הפרשיות ודאי, כן, ליכליך:
מיזרחי. לבצלאל ובעקיפין מיזרחי,

ץ הקשר את נשמע שאנחנו לזה, נגיע אנחנו מתי :.השופטת'
 העדות הראשון. ביום היה כבודה, הראשוני, הקשר :ליכליך

 וטוביה, אחרוני רחמים ■האנשים, שני עם ישב מיזרחי שבצלאל הזו,
סמים. ותיכננו

? אין מזה שיותר לי להגיד רוצה אתה :השופטת
עוד. יש :ליכליך

 לא אני כי כקרוב. יגיע הזה שהעוד רוצה הייתי אז :השופטת
 את קח אומר. שאתה הקשר לעניין קרדיט סוף כלי לך לתת אוכל

העיתוי. את מתכנן אתה כאשר כחשבון, זה
 הפרקליט ביקש באשר קלה, שעה כעבור כך על חזרה השופטת

 לבצלאל במישרין קשורה היתה שלא כפרשה היריעה את להרחיב
מיזרחי.

:דבר שום ז מזה יוצא מה ...אז :השופטת
תרשה... לא בבודה אם :ליכליך

 דבר, לכל גבול יש :ליבליך אדון ארשה, לא אני :השופטת
אליו. מתקרבים מאד־מאד ואנחנו

 כמה מישניות. כפרשיות נגעו האחרון כשבוע העדים מרבית
 העולם אנשי על־ידי •טניתנו מפני לפירסום, כיכלל נאסרו עדויות

המישטרה. מודיעי יטהם התחתון,
 לפירסום, נאסר שמו שגם ,30 בן מועד, עבריין היה העד־הבובב

 כוכב שהיה רוקנשטיין, (פפה״.) מיכה של בידידו עצמו ושהציג
 עדותו, מתוך קטעים להלן ).2120 הזה״ (״העולם הקודם השבוע

האפשר: ככל אוכייקטיווי מיכחר על־פי

 עורך־הדין של ראשית (חקירה
)ליכליך :

 של הפרשה את זוכר . אתה : ליכליך
 מבצלאל לסחיטה בקשר פפה של מעצרו
? ממרחי
 חשוד, הייתי אני ■גם לי. יזכור ז העד

נעצרתי. אני וגם
 עם יחד חשוד היית :אתה :השופטת

י פפה
חשוד. סתור עצרו ■אותי כן. ♦ העד

 ימים כמה עצור היית אתה ז יבליך ,
 נגדך הוגש !ולא מהעניין, !ויצאת שוחררת

י בן או כתיב־אישום, שום
חףימפשע. הייתי כי כן, העד:

■<0כ<ו דהיוח יכול
 מה של הזאת הפרשה !בכל :ליכליך

 על הזה בנושא כעסת אתה !לפפה, שקרה
לוי שעשו מה

י כעסתי אומרת, זאת מה :העד
״ש ילמד, בקשר כעס לך היה :ליבליך

ן לפסה קרה
 עבי- ׳לעשות הלך ? כעס זה מה : העד

י כעס להיות יכול איך ■ונתפס. רה
 ולנטין ׳אבי עם דוברת אתה ז ליבלייך

הזה? ■בנושא
;דיבור לי היה ■ולנטין אבי עם ז העד

 הארץ בעיתון הצתות היה אז זה. על לא
 עלי מפרסם היה ■והוא וורד, מרס ובחנויות

כתבות. מיני כל
 בעניין איתו דוברת אתר, ז השופטת

ההצתות? של
 אמרתי ההצתות של העניין על :העד

 מיזרחי, ■לבצלאל אז. ולך לישולמן לך :לו
 הם אולי ■אותם. יתשאל ׳שמה למטה, לך

■לביטוח. בקשר משהו עשו
 לך זכורה אותו. דיברת אתה ז ליכליך

 יעל ישבתם ■שאתם אייתו, לך שהיתר. שיחה
 ? בן־צבי בדרך בגיכעית-הריצל, הרחוב שפת

 ? יישב ימי :השופטת
 אתך. יחד וולנטין אבי ז ליכליך

כן. :העד
 ? ושוחחתם ושבתם ז השופטת

 ■תוכן את להגיד יכול ואני יכן, :העד
השיחה.

ך: לי ב בבקשה. כן, לי
 להישבע :מוכן אני השיחה, תוכן ז העד

וולהיבדק... במסונתחאמת,
 ■שאתה נישבע אתה בינתיים ז השופטת

אמת. דובר
נשבעתי. בסדר, :העד
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ה ׳תוכן את ירוצה אתה ז השופטת
? שיחה

 התמליל לי יש כבודה, כן, ז ליבליך
השיחה. של וההקלטה השיחה, של

 בדיוק. היה זה השיחה תוכן :׳העד
ולנטין... אבי של חברה על איימו

? שלו החברה על ז השופטת
כן. העד:

 ■היה זה מי ידע לא ■והוא ז השופטת
? עליה שאיים

 זה נכון וותר אלי. בא הוא אז ז העד
 לבקר שיילך רציתי אלא לזה, בקשר היה

 שיילך מבית־סומר מיכתב נשלח חבר,
 את גם ,בלקות שתי בלי הוא אותו, לבקר

ל אותו דנתם יכהן. יעקב אותו, שפטת
מאסר. שנות עשרים

? כהן יעקב עם היה ׳מה אז ז השופטת
 והזניחו כליות, שתי איבד הוא :העד

אליו. שיילך רציתי אז אותו,
 התחלת אתה הבנתי, לא :השופטת

איומים. על משיהו להגיד
 !תפריע ואל בשקט תשיב ולינטין, אדון

 יהיה אם עדות. שומעים אנחנו !עכשיו לנו
וזהו. נחליט אנחנו צורך,

 סיפר ולנטין !אבי לספר. התחלת ואתה
סי הוא למה שלו. החברה על שאיימו לך
? זד, את לך פר

 אני אליו, כשבאתי לי, סיפר הוא ז ׳העד
 לי אומר הוא אז לחבר. שיילד ל!ו הצעתי
 יאיים מי תתעניין ■שלי, החברה על איימו

 מיז־ גיומאדי, אית שמה הכניס החברה, יעל
מיזרחי. מאיר דחי,

 חשד שהוא אנשים זה ז השופטת
בהם?

כן. :העד
 תתעניין שאתה ירצה הוא ז !השופטת

 שאיים? זה מי לדעת שלך המכרים בין
זה? ככה

כן. העד:
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 עוד אותו יד,ייכרת אתר, יאבל : השופטת

ולנטין? את קודם׳
 אז. היכרתי כן, ולנטין, את :העד

מההצתות.
ממה? השופטת:

 ומפיר- ההצתות שתי ■שהיו !אז :העד
שלו. סומים

ה בפעם אותו פגשת אבל :השופטת
ה בשביל אליך יבא הוא כאשר ראשונה
לחברה? בקשר או הצתות,
הצתות. לא, לא :העד

ההצ עם ליו עזרת אתה :השופטת
תות?

 • יכול אני ימה ׳לעצמו. עזר הוא :העד
לו? לעזור

שופטת  לו, שתעזור אקנפורמציה, :!ה
? לא

 שם לשאול והתחיל יבא אז הוא :העד
י !ובשביל דמי־חסוית, לוקח אני אם לשכנים - 

 ■ושואל זה, כל מד, ובשביל ההצתות, מה
 ! זה עילי. כתב הוא כתבות ימיני יכל כמה.
הכיל.
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 אבי עם לך שהיתר, השיחה :ליבליך

? !ולינטין
- כן. :העד

 והקשרים יאת ליו סיפרת אתה :ליכלייך
 בצלאל בין ׳גנובים ׳ליהלומים בקשר ישיש

!אחרוני? !ורחמים ממרחי
 ■שקר זה !כזה סיפור סיפרתי לא : העד

ונבלה! שקרן נדשקר, ׳ואתה וכזב,
ת ט פ שו רוצה... לא אתה :ה

ד: ע משקר! הוא ה
ת ט פ שו  של ציו לך אתן ...ושיאני :ה

 לא פה ■תדבר אז !ביית־המ״שפט ביזיון
בסדר? ״בשוק, כמו

 י עלי־ מרוגז מאיד היות אתה :׳ליבליך
 ׳שהגיע לפפה, ■שיקרה !מה לנושא, בקשר הם

 כזאת. בצודה אותו סידרו !והם כסף, לפפה
דב לו סיפרת אתה !ולכן עוול, יבזה ראיית
רים.

השופטת, כבוד !תירגע תירגע :העד
 בכלל פפה מהאצבע. מצוץ הזה הסיפור כל
לח בוניה ׳ממרחי ׳ממרחי. !את ■מכיר לא

 מפוארת, מפונקת לו היה ׳ואז בניין, ביתי
 :לי אומר הנהג. עם בא הוא נהג, לו הייה
 וזה ממרחי. בצלאל זה :לו אמרתי ? זה מי

 זה ימה :אותי ׳שיואיל הוא הראשוזנה. הפעם
 י ושהוא הראשונה הפעם זו ? ממרחי בצלאל

 מיז־ בצלאל זה לו ׳אמרתי ואני אותו, יראה
הכל. זה ירחי.

? יהיה זה מתי :ליבליך
ד: ע  שנה חצי המעצר, לפני היה זר, ה

^ הזו. הפרשה כל לפני
~ ? הסחיטה יעל הפריסה : ליבלייך

כן. :העד
ת ט פ שו בצל את היכרת אתה אבל :ה

? קודם ? ממרחי אל
ד ע  שם מהבניין, ירק אותו היכרתי :ה

מרס. בניין בונה. שהוא
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■תק לך להשמיע עומד אני :ליבליך
וסרט־יהקילטה. ליט

ד: ע להשמיע. יכול אתה ה
ביניכם. שיחה :ליבליך

ת: ט פ שו רוצה? אתה מה ה
ולג־ לאבי אמר היעד כבודה, :ליבליך

המישפט) של בהפסקה (׳מימין, ולנטין נתבע
כדור?' בו תתקע יומיים שבעוד לו אמרת ״האס


