
 מכירת בעניין קטעים כמד. .בשיחה, טין,
היהלומים.

!תמ לך ״ש ? מה בעניין1 ג השופטת
? ליל

יהלו גניבת איזה !רגע רגע, :העד
 על כן גם לך אסביר אני רוצה׳ מים?

? לוי ■גילה של זה.
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וחצי״ לי *וווו
מעניי די דברים יש פה ג השופטת

אותם. אמר שהוא זוכר הוא יאם נראה נים.
 לזה, ׳בקשר לספר מוכן אני :העד

לדין. ׳אעמוד !לא שאני
 אותך להעמיד חושבים לא ו השופטת

לדין.
 העניין לספר. אתחיל אני טוב, ו העד

 היה זה למיזרחי. .שייך לא בכלל הזה
 בדיוק, לדעת יכול עופר דויד אחד, יהלומן

 יכול עופר דויד לוי. גילה של הפרשה כל
 שלחו שהם !אמבוש, היה זה בדיוק. לדעת
יה להציע בכדי הוקנשטיין, למיכה אחד

לומים.
 ולקצר. לדייק קצת תנסה ■השופטת:

לך. נוח כל־כך שלא מבינה אני
!וחצי לי נוח ? למה העד:

!ותדייק תעמוד אז : היטופטת
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 שנקראו ההקלטה, מן קטעים (להלן
 ולנטין, אבי מדברים בכית־המישפט.

:)והעד ,,הארץ״, כתב
 בקשר בצלאל של התפקיד ■מה :אכי

האחרים? וכל רחמים בין
? ,אומרת זאת מה : העד
 רחמים ? בצלאל עושה, ■הוא מה :אכי

■גנובים... יהלומים לו מוכר
 יעזור, לא זה ■מזמן. זה מזמן. העד:

 התיישנות. זה אין עליו. חומר יהיה אפילו
 בצלאל.. מה ■חושב, אתה מה היה. זה מזמן

 במלטשות. שודדים שהיו תקופה היה זה
למכולת. כמו נכנס היית שלמלטשה

פי ? ■אז השודים ■את עושה היה ומי :א
עו היו אנשים ? עושה היה מי :העד

שים.
? הסחורה את קונה היה ומי :אבי
כב להם. מעביר לפעמים. היה :העד

' מתווך. ■הוא יכול
? מי :אבי
בצלאל. או גומאדי :העד
? המתווך היה גומאדי :אבי
 כמעט היה לא גומאדי גומאדי, :העד

■משתתף. שהיה ■סוד אף
בי המתכנן. היה הוא ׳■אבל <ן, :א
 מלמעלה. הוא מתכינן, היה הוא :העד

 ■ו... הסחורה את ■לוקח השוד. אחרי הוא
טבריה. יודע ■אתה אחר. לכיוון

: בי הסחורה. את לוקח היה גומאדי א
שלו. התפקיד זה כן, :העד
בי  שיוציאו זה את נותן היה ■למי :א

 צריך הסחורה. עם עושה היה מה זה. את
■מזה. להיפטר
נו;בסדר. :העד
? בצלאל של ■תפקיד היה ■וזה :אבי
? מה :העד
בי ? בצלאל של ׳תפקיד היה זה :א
 מממן היה בצלאל בצלאל, אז :העד

הכסף. את
בי  בצלאל מה בשביל ? נקרא זה מה :א

ה את — לממן ■צריך !מה לממן? צריך
? משלוח
הכסף. את :העד

: בי אה. א
 ■הוא אז הכסף, את לו היה הוא :העד

חושב... אתה מה הסתדר, ■וכך קונה... היה
: בי אהה. א
 וביזבז הלך שלא בנאדם ■זה :העד

אלף. 100 הרוויח בקלפים. הכסף את
 קנה, ׳שבצלאל פעם ראית אתה :אבי

? קיבל
לא. :העד
? מרחמים יודע, אתה !מאיפה אז :אבי
 אני מרחמים. אומרת זאת מה :העד

זה... ■מה יודע.
בי בעיניים. אבל ראית, לא אתה :א
 !בצלאל זה יאבל ■ראיתי !לא :העד

לקח.
י ג  איך ? בטוח כך כל אתה למה ז א

 מישהו עם לדבר היום רוצה אני אם אני,
 צריך ■אני ■למי קונה, בצלאל איך שראה

ללכת?
מה? העד:

בי  פעם, ? מבצלאל ישירות קנה מי :א
מתי... חשוב לא

בצלאל. ישירות אין אין. :העד
בי ? רחמים דרך הלך זה פעם כל :א
■וטוביה. רחמים בטח. :העד
בי  ? לבצלאל מביאים היו שניהם :א
ל לחוץ יהלומים הביאו לא הם עכשיו

? ארץ

י*
וכהן) (כספי ופרקליטיו מיזרחי תובע
הלוקש...״ את אכל הוא פראייר, בצלאל ״תשמע,

יודע. לא :העד
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 עורף־הדין של החקירה (המשך
 כבית־המייטפט:) ליבליד

: ד ע  ה- את בצלאל, ולא גומאדי לא ה
 הזכרתי. לא אני האלה מילים

ת פט טו  ? אותם חלם ■הוא : הי
עו דויד את להביא יכולה את :׳העד

 באמבויש שהיו אלה כל פרידמן, ■ואת פר
המלון... בבית

 אתה מה :היא השאלה :השופטת
 ולנטיו? לאבי אמרת

 !אמרתי לא אני : העד
 בחור הוא ולנטין אבי :השופטת

ש מר. את קליט יוה טייפ לקח הוא זהיר.
 ■שאולי חשב שהוא מפני לו, ■אמרת אתה

אחר. דבר תספר
 ואני ■אמרתי׳ לא שאני יודע אני העד:

לעמוד... מוכן
 !זה יאת לך ■אשמיע אני :ליבלין*

!להשמיע יכול אתה :העד

כדור״ בו ,,לתקוע
עכ ולמדן למר אמרת אתה :;ליבליך

 ׳תתקע אתה יומיים שבעוד בהפסקה, שיו,
סדור? בו

 לא אני עלי, איים הוא זה לא, :העד ״
אייתו. דיברתי ולא עליו איימתי

 כדי פיקח מדי יותר אתה השופטת:
 לא? כזה, דבר לעשות
פיקח. לא אני :העד

■! ■ ■
 ההקלטה את שמעת אתה :דיכליך

 כן? בהפסקה,
נכון. :העד

ת ט פ שו  ? בסדר היתד. ההקלטה :ה
 בסדר. כולה לא ההקלטה :העד

שופטת  אותך, שאל שהוא כתוב פה :!ה
 הזה הסיפור היה מה ״׳תגיד׳ :ככה ולנטין,

 של התפקיד ימה פעם. כבר לי שסיפרת
 ?״ האחרים לבין רחמים בין בקשר ׳בצלאל,

 הוא אומרת?״ זאת ״מה ■אומר: אתה אז
 ? בצלאל עושה, הוא ״מה : !אותך שואל

 עניית אתה אז ?״ יהלומים לו מוכר רחמים
 יהיה אפילו יעזור לא מזמן, ״זה ככה:
 זה מזמן התיישנות, זה אין עליו, הומר
 זד, ■בצלאל? מה חושב, אתה מה היה.

ש במלטשות, שודדים שהיו תקופה היתד,
 ? אמרת ■אתה ככה למכולת.״ כמו ■נכנס היית

!אמרתי לא :העד
■ ■! ■ י

 בצלאל :(בהקלטה) אומר ■אתה ליכליך
 מה אותך: שאל ■אבי מגומאדי. התלכלך

זה?
 התלכלך אומרת׳ זאת מה :השופטת

? מגומאדי
 זאת ״מה :אומר אתה אז :ליכליך

 אנשים מיני כל ■עם בצלאל היה אומרת,
 ועכשיו ווג׳ראס, והכל איתם, יושב ■בצמרת

 שבורח, רואה היה ׳מילדות, חברים לו יש
 זה את הביא ואז מהם, מתחמק יעני,

 והנד, העניין, את סידר הוא כביכול, !תכסיס
 ״׳בשביל אותי.״ צריך שאתה רואה אתה
 בצלאל ״מה, ״כן.״ ספד,?״ בעניין מה?
 אתה ״מה ״כן.״ מרחמים?״ להתרחק רצה

 אבל ׳אמרת, אתה זה גפרור.״ תביא חושב,
 נכון? לא זד,

 נכון. לא זד, :העד
 משום זה, את אמרת אתה :ליבליף

 ■שבצלאל״. ■חישבת שאיתר,
ת פט טו  אמר. כבר הוא :הי

בצלאל, זה בצלאל לא. לא, :העד
הוא. זה שהוא מה

 מה שכל אומר אתה לא, :השופטת
 ■בצלאל... נגד אמרת שאתה

כן. נו, :העד
 ללכלך שרצית כיוון זה :■השופטת

 ■בעניין אותך החשיד שהוא ■כיוון אותו,
מוס. ׳בבניין ההצתות ישל

 של בעניין ■אותי שהחשיד מפני :העד
רוקנשטיין. למיכה לעזור וכדי מרס,

 רד למיכה לעזור רצה מי :השופטת
? קנשטיין
 כן. גם ליכלכתי אז אני. :העד

ך  רוקנישטיין, למיכה שעשו מר, :ליכלי
 שמיסד, זה נכון? בסדר ■שלא הושב אחה

 ניסה שהוא זד, על בבית־הכלא יושב
 לא זה מבצלאל, לו ■שמגיע ■חוב לגבות
בסדר.

 מגיע היה לא רוקנשטיין למיכה :העד
 את מנהל הוא שבועיים זה כלום. ולא חוב

 כשעצרו גם יום, !באותו !ואני הזה, העניין
 רוקד מיכה ישל ■בבית הייתי אני אותי,

 אני התקשר, ■שהוא טלפון ובאותו ישטיין,
 ■תעזוב, :לו ׳אמרתי הטלפון. לו,את ׳ניתקתי

 לקחת לידות מיליון לי הציע והוא אתה!
 ולא השם את יאמר לא עוד הוא אז מקבלן,

 דבר. שום ידע
ך: לי ב סירבת? ואתה לי

 לסחיטה. סירבתי ואני :העד
 אותך להכניס רצה פפה מה, :השופטת

 שאתה אמרת ואתה הסחיטה ישל לעניין
? רוצה ילא

רוצה! לא העד
 הסחיטה בעניין זמן, ׳באותו :השופטת

נעצרת? אתה גם פפה, של
? נעצרתי לא מה, ׳נעצרתי. גם :העד

נע לא א,תה האחרון בזמן :השופטת
צר.

ד: ע  היתד, נעצרתי! גם לא, למה ה
אותי. יעצרו גם למלטשה, התפרצות

,31.10.75יב־ בבקשה תסתכל :ליכליך
 פקודת־מעצר הוצאה הסחיטה, של היום זה

? זד, את זוכר ונגדו. רוקנשטיין נגד
כן. :העד

ך  בנו־ כסה, אמר פפה פה :ליכלי
 מהקבלן כסף לי שמגיע ״נכון כחותך:
 בינינו שהיו ■עניינים עבור מיזרחי בצלאל
 והוא, ׳לירות. מיליון לא אבל מקודם,
 ■לשלם רוצה לא שהוא זה ביגלל כנראה׳

זה? את זוכר אתה עלי.״ מעליל היה לי,
? זה יאת יאמר פפה :השופטת
ך: לי ב כן. לי

!לזמר. יכול אני העד:
 הזה ■בנושא איתך דיבר פפה :ליבליך

? ׳בצלאל לבין שבינו היחסים של
מ כסף לו הגיע שכאילו השופטת:

לך? אמר הוא בצלאל
 את הכיר הוא :חוזר ושוב אני :העד
 שהוא איתי, הראשונה בפעם דרכי. בצלאל

 אוטו המפואר, האוטו עם זה מי שאל
 אוטו לו היה רושם. עושה יוזז! גדול,

שברולט.
 עסקים לעשות אפשר תראה, :השופטת

 ובפנים, אותו מכירים לא אם גם בךאדם עם
? זד, את ייודע איתר, ? נכון

? עסקים לעשות אפשר איך :העד
? לא מתווכים, יש :השופטת

אושרי. דרך גיומאדי, דרך :ליבלין*
? מזה יודע לא אתה :השופטת

יודע. לא :העד
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 של פרקליטו של נגדית (חקירה

כהן:) גבריאל עורד־הדין מיזרחי,
ה אחרי ביום אתה לי, תאמר כהן:

בת היה זה פסה, פרשית פפה. עם מיקרה
 במיש־ הודעה מסרת ׳אתה נובמבר, חילת
נכון? טרה,

נכון. העד:
 ב־ בהודעתך שאתה. ׳בסון גם זה :כהן

 :לך מקריא ואיני ׳במפורש, ׳אמרת מישטרה,
 מיז- בצלאל את מיזרחי, את מביר ״לא

דחי.״
 שהוא אומר היום גם הוא השופטת:

אותו. מכיר לא
טרי. ׳בזיכרונו היה זה אז :כיהן

בסון. נכון, :העד
 לא מעולם שאתה גם נכון זה :כהן
 ׳ולא בצלאל, עם אחת מילד, אף החלפת
במיחיציתו? ■עמדת

נכון. נכון, :1העד
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עם המיקרו! שבערב נכון, גם זה :כהן

בדירה? אציליו היית אתר, פפה, פרשת
נכון. העד:

אותך... ■לשכנע יניסה הוא :כהן
? פפה יאציל מי, ■אצל :השופטת

מקודם. גם זד, את אמרתי כן. :העד
 לשכנע ניסה שהוא גם נכון זה :כהן

■בסחיטה? יחלק לקחת אותך
אותי. ■לשכנע ניסה נכון. :העד

רצית. לא אתה אבל :השופטת
 אקח שיאני הציע גם הוא ■ובסוף :העד

 יש לו: אמרתי לשמה. עד ׳ברכב אותו
בטכסי. לנסוע יכול ואתה טכסי,

? טכסי ילקה הוא ואז :כהן
נכון. :העד
תראה, לך, ■אמר שהוא נכון גם זד, :כהן

כקציו־מישטרה. עצמי את הצגתי אני
נייר. חבילה בדיוק הביא הוא :העד
פרגמנט. ריק, :כהן
 חום, נייר עם נכון, פרגמנט, העד

 ואז כפפות, לקח ארוז, בפנים שהיד,
 ׳לשלום. נוסע ■אני טכסי, קח לו: אמרתי

אחרי. העיקוב היה זה יצאתי. ואז
עיקוב? היה מי ■אחרי השופטת:

 בבר היתד, אחרי. עיקוב היה :העד
 שום ידעתי לא ואני פפה, •של בבית ■תצפית

 והוא אחר, לכיוון הלכתי יצאתי, דבר,
 אותו, שעצרו אחרי יאחר. לכיוון הלך

אותי. עצרו בחורה, עם בבית אותי פגשו
 ׳ואמר הניירות, את הביא כשהוא :כהן

 אכל הוא פראייר, בצלאל ״׳תשמע, לך:
 ניקח מאד, קל וזה אייתי, יבוא הלוקש, את
ונסתלק.״ הכסף ■את

 ■מה תגיד פעם, עוד לי תזכיר :׳העד
אמרת.
 הביא שהוא בזמן לך, יאמר שהוא :כהן

 ״זה :לך יאמר הוא הניירות. ■עם התיק את
 הוא הכסף, את הכין ■בצלאל מאד׳ קל יהיה
 לקחת מאד קל יהיה זד, הלוקש, את אכל
סירבת. אתה זאת ובכל הכסף.״ את ממנו

נכון. העד:
 שהיד, סאן לנו סיפרת אתה כהן:

אחריך. עיקוב
כן. :העד
? היד, זיר, איפר, נעצרת. אתה :כהן
.גן־ד,כובשים על-יד :העד

 בקשר נחקרת נעצרת, כשאתה כהן:
 אמרת? לענות, וסירבת פפה של לנושא

לי.״ שיש מה לביית־המישפט אגיד ״אני
׳נכון. :העד
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 עם שיחות לך היו פעמים יכסה :כהן
ולנטין? אבי

שיחות. הרבה :העד
 ח־ השיחה היתד, מתי זוכר אתה :כהן

? ראשונה
כשהת התחיל זה הראשונה, :העד
 מימני ירד ׳תפסיק, ליו ׳אמרתי איליו קשרתי
פירסומים! ימיני כל עלי ■לפרסם תפסיק
 דברים עליך פירסם הוא למה, :כהן

 את יפרסם ■שלא ממנו ביקשת ? לא־נכונים
זה?

יפרסם. שלא :העד
? זמן כמה לפני בערך :כהן

? עליך פירסם הוא ימה :השופטת
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