
ששו אחרי כערב. למחרת להיפגש
 למיש• איזכלה התקשרה הלבה לי

 לביתה שהגיעו ושוטרים טרה,
כ לטלפון מכשירי־הקדטה חיברו

מנדוזה..ז בית
היא 8 בשעה מגרתה: איזכלה

 ב- היו ושוטרת אנשי-מישטרה שני באה.
 אתי שולי) (של ושיחתה שלי, חדר־השינה

 לשנות חייבת שאני אמרה היא הוקלטה.
 לה ושנתתי אותה שהכרתי הצהרתי את

 יבשל שלה שעורך־הדיו אמרה היא כסף.
 נוכל ושלא בעלי, ונגד נגדי האשמות

 שכתב ושד,עיתון לעולם, ישראל את לעזוב
 המאפיה זוהי בעלי אודות הסיפורים את

 בבישול אחד כל להציג ויכול הישראלית
האשמות.

 את ״האם לה: ואמר נכנם, שלי הבן
 תשנה לא אמי שאם לי לומר מתכוונת

האש יבשל שלך עורך־הדין הצהרתה, את
ו כן,״ ״כן, :השיבה היא ?״ נגדה מות

 כמו שבועון לי הביאה היא בידה. הדגישה
 :ואמרה קיטעי-עיתונות, וכן הזה העולם

 אינם התכוונה) למי יודעת (אינני ״הם
 היא מנדוזה.״ בקוקי רק בשולי מעוניינים

 אליה לטלפן והבטחתי ללכת, התכוונה
 היא לדלת כשהגיעה בערב. מאוחר יותר

 תספרו אל ״בבקשה, שלי: לבן אמרה
 שלום״ ״שלום אמרה כאן,״ שהייתי לאיש

ז והלכה.
ו אליה לטלפן ממני ביקשה המישטרה

 לצלצל מפרקליטה שתבקש אותה לבקש
 שהיא שלו מילת־הכבוד את לי ולתת אלי,

 כאן כשהיתה ראנד. 300ה־ את לי תחזיר
 את לי לתת הציעה היא לפני־כן, בבית,
אותו.״ לה שהלוויתי משום הכסף
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 הדין עורר־ •טל נגדית חקירה
משגב:

 ,1954ב־ בעלי את הכרתי :איזכלה
ממ ואנחנו 1967 בשנת ממנו והתגרשתי

 אני ואשה. כבעל יחד, לחיות שיכים
הכנסתו ומקורות עסקיו על דבר כל יודעת

 בעיות איזה לשאלתי החיים. את עליה שה
 להרוג ״מאיים :ענה הוא האיש, לה עושה

 ענה והוא האיש, שם מה שאלתי אותה.״
 את ולהסדיר הבעייה מה לברר שעלי

, העניין.
 ״תן ואמר: לי, טילפן צבי לילה באותו

 כמה, שאלתי מבקשת.״ שהיא מה לה
 היא כי ראנד, 300 לה ״תן ענה: והוא

 לא הוא כסף.״ של כזה בסכום מסובכת
 בין כי הכסף, את לי ישיב איך לי אמר

 לילה באותו כך. על מדברים לא חברים
 ״קוקי, :לי ואמר אלי, התקשר בוסטון בני
 זו אשה אבל אתך, צרות רוצה לא אני

 הטלפון את ניצלה היא בדירתי, ישנה
טובה.״ לא היא טבעת. וגנבה

 שלי, חבר של חברה שהיא לבני אמרתי
 לי איכפת ״לא לנפשה. אותה ושיעזוב

 ביקשה שהיא ותאמר למישטרה שתלך
 צרות רוצה לא אני הגנה. מנדוזה ממר

 למיש־ ללכת רוצה ״אתה אמרתי. אתך,״
 למישטרה, הלך הוא הכבוד.״ כל — טרה

מאמין. אני כך
 מצבי, נוסף טלפון היה יותר מאוחר
 שאל הוא פאר. ששמו יודע אני שעכשיו

 האיש את סידרתי אם סודר, הכל אם
 שעלי לי אמר הוא אותה. להרוג שרצה
 אני כי לישראל מייד לחזור לשולי להגיד

 לא אני בסדר. לי אמרה והיא לה, זקוק
למה. יודע

 בני את מכיר אני אם אותי שאל הוא
 ולפי תעשיין, הוא בוסטון בני בוסטון.

מכובד. איש־עסקים דעתי
 לך לתת׳ בא שלי כשד,עוזר :זיכרוני

 העניין במה שאלת למישפט, ההזמנה את
 את תבעה חנני שולי כי לך סיפר והוא

 שלה הכוונות בגלל השאר בין השבועון,
? מדוע בצחוק, אז פרצת אתה להתחתן.

: ב ג ש  העד רלוונטית. לא השאלה מ
להינשא. שולי של לסיכוייה עונה לא

 למה לענות נתבקש העד :זיכרוני
רלוונטי. כן זה ולכן צחק, הוא

 בני ברורה. היתד, התשובה :ומנדוזה
הסי- אם יפות. לא מאד מילים אמר בוסטון

הנני תובעת
האשמות...׳ יבשל שלי ״העורך־דין

מנדוזה איזבדה עדה
. בלתי־חוקיים עסקים ״אין . ׳ .

 שהוא מה אז נכון, נישואין תוכנית על פור
 כל לחוסר מובהקת אינדיקציה היה אמר

בכלל. להינשא סיכוי
 אמר הוא מאד. עליה כעס בוסטון בני

 שהיא אמר הוא עליה. נוראים דברים
צחק ואני בעולם, ביותר הגדולה הכלבה

 שהוא אשד, על אומר לא אדם כי תי,
 את השפילה ״היא איתה להתחתן עומד

 בזכויותי פגעה היא שלי, האורחים הכנסת
דבר.״ לשום שווה היא ואין
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זיכ עורךהדין הראה כהמשך

 עו■ של תצלומים מנדוזה לעד רוני
אח רחמים קירר, אליהו רך־הדין

 אמר ומנדוזה אושרי, וטוביה רוני
השיב כן מהם. איש מכיר שאינו

 מועדון־הימורים, מנהל היה הוא בעלי. של
 איגרוף ענייני בניהול עוסק הוא ובנוסף

 בלתי- עסקים על יודעת אינני מאמן. וגם
בעלי. של חוקיים
 יהודים שרימו לאנשים קשור אינו בעלי

ב עסקים יש לבעלי בדרונדאפריקה...
 אין טיבם... מה יודעת אני ואין אתונה,

 במו- כספו את עשה בעלי כי נכון זה
 ממוזאמביק ברח כי נכון זה ואין זאמביק,

 זה כל לשילטון. עלה שהשמאל אחרי
בולשיט...
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 עורך־הדין של ראשית חקירה

:זיכרוני
 אדוארדו(״קוקי״) שמי :מנדוזה קוקי
 ביוהנסבורג, חנני שולי את פגשתי מנדוזה.

 ושם למסיבה, הוזמנתי שנים. שלוש לפני
 התיידדנו. צבי. ששמו אדם לפני הוצגתי

 ולאחר־מכן, דרום־אפריקה את עזב הוא
טלפו שיחה קיבלתי ,1978 באפריל בערך

 שאלתי כצבי. עצמו הציג האיש נית.
״מיש :ענה והוא ?״ מדבר אתה ״מהיכן
ראל.״

 בסדר. שהכל לו ואמרתי דברים, החלפנו
 חברה לו שיש אמר הוא לשלומו. שאלתי
 הסיבה, מה שאלתי בעייה. לה ויש יפהפיה

מק- ביוהנסבורג מסויים שאיש אמר והוא
זיכו :(יושב הנני מול מנדוזה איזבלהבכית־המישפט העימות

'אותך מכירה לא ״אני !

גירו נסיכות על דבר יודע שאינו
מדרום־אפריקה. הנני שולי •טל שה

 אדם עם לקשריו ביחס נשאל גם העד
 לבוא נהג שהלה ואמר ראנד, סם בשם

 מעולם הוא אך שלו, למועדון־ההימורים
 מזוייפות המחאות ראנד בידי נתן לא

 ב־ לו שהיה במישפט כך, טען (ראנד
, רודזיה).

 שהוזכרו אנשים של שמותיהם את גם
 הזה בהעולם לביב יגאל של בכתבותיו

 טען בדרום־אפריקה ההונאות פרשת על
מכיר. שאינו מנדוזה

 תחרויות- של אמרגן שהוא סיפר מנדוזה
 ב־ בחקירות מעורב הייתי ״לא איגרוף.

 ראנד סם כי לי ״ידוע אמר. מוזאמביק,״
 בעיתונות, כתוב היה זה ברודזיה, הסתבך

זה.״ את יודע אחד וכל
 בידי ארוכות שנחקר עוד, סיפר הוא

 אודותיו מידע שקיבלה ישראל, מישטרת
כש כי סיפר כן דרום־אפריקה. ממישטרת

 צבי של לביתו טילפן לישראל, הגיע
 של מיספר־ד,טלפון את לקבל על־מנת פאר

 ההלוואה גורל מה ולברר הנני שולי
 צבי של מאשתו כשביקש אך לה, שנתן
 חנני, שולי של הטלפון מספר את פאר

השפופרת. את פאר של אשתו טרקה
ש טוען שאתה פאר, צבי :זיכרוני

ש במישפט־דיבה כאן, אמר ידידך, הוא
 איש הוא שטנדוזה מיזרהי, בצלאל הגיש

בדרום־אפריקה. התחתון העולם
 מעדות קטע למנדוזה, מתרגם (זיכרוני

המחוזי). בבית־המישפט פאר
 לא אני ידידים, אלה אם :מנדוזה

לאויבים.״ זקוק
 משך שניגבו העדויות באן ער

ברעננה. בכית •טעות 7
 נעצרה השבוע, הראשון היום של בבוקר

 היחידה אנשי בידי חנני שולי הדוגמנית
מיו יחידה שהיא פשעים, לחקירת הארצית

 מאורגנים פשעים שחוקרת המטה, של חדת
 היחידה, בראש בין־לאומי. או ארצי בהיקף

 ועדת־שימרון, המלצות בעיקבות שהוקמה
מינקובסקי. ראובן תודניצב עומד

בירושלים. ונחקרה הוחזקה שולי
נפרדת). כתבה ראה מעצרה נסיבות (על
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