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הפצצה
 לשעבר בולקין, המפקח שימרון. ועדת
 קבוצת עם כיום הנמנה אגוז, סיירת איש

 היחידה את המהווה הנבחרת הצעירים
 בביתו נכח כי סיפר החשובה, המודיעינית

 שולי לשם הגיעה כאשר מנדוזה יוג׳ין של
 לגברת אומרת היא כיצד ושמע חנני,

 את קוקי, של רעייתו מנדוזה, איזבלה
הבאים: הדברים
 למה י אותי מכירה שאת אמרת ״למה

ל צריכה היית כסף? לך שנתתי אמרת
 נתתי שלא אותי, מכירה לא שאת הגיד

 ג׳ולי, בשם אחת עם ושהתבלבלת כסף לך
 מג־ איזבלה השיבה כך על שולי!״ ולא

 לא ״אני בולקין: של עדותו לפי דהה,
 אותך מכירה לא שאני ולומר לשקר יכולה

 אתמול, זה את אמרתי כסף. לך נתתי ולא
 :שולי אמרה ואז !״עדים עשרים בנוכחות

 ונתתי אותי מכירה שאת תגידי את ״אם
 כסף ממך וקיבלתי סליחה, — כסף לך
 תוכלו לא נוראות. צרות לכם יהיו —

 ינהל שלי העורך־דין הארץ. את לעזוב
 לא שבגללן האשמות של מערכת נגדכם
 תשני אם אבל הארץ. את לעזוב תוכלו

 ללא הארץ את לעזוב תוכלו עדותך, את
 שיחה הקליט כי העד, סיפר עוד קושי.״

 סליל מנדוזה. לגברת שולי בין טלפונית
בבית־המישפט. הושמע השיחה
 אינו לידסקי עורך־הדין כי היה נראה
 לפרשה, שורבב כאילו ששמו מכך מתרגש
 שהיא איימה שולי כי העד אמר כאשר

מנדוזה. לזוג צרות יגרמו שלה ועורך־הדין
הסנ״צ

אישית פיקח
 יוג׳ין, להעיד נקרא לאחר־מכן ייד ף*
 הגיע הוא מנדוזה. קוקי של בנו *■ו

 כל במשך היפהפייה. אשתו עם למקום
ואשתו יוג׳ין המתינו בולקין של עדותו

 נפלה האשה על בית־המישפט. במיסדרון
 הספסליי* אחד על השתרעה והיא עייפות,
ונרדמה. ההדורים, בבגדיה
 כי הזה, העולם לכתבת סיפר יוג׳ין

 שמונה מזה נמצא במיקצועו, מורה הוא
 בעבודה. נקלט לא ועדיין בארץ חודשים

 שניהם ומעצבת־אופנה. דוגמנית היא אשתו
 הכיר לא לדבריו, עיברית. דוברים אינם

 לא הפרשה קודם־לכן. מעולם שולי את
 לשוב מתכוון אינו הוא ידיו. את ריפתה

 להישאר אלא לדרום־אפריקה, בעיקבותיה
עתידו את לבנות ולנסות בכל־זאת בישראל
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 על יותר, או פחות יוג׳ין, חזר בעדותו ־
 איש כי הסתבר כאן אך בולקין. של דבריו

 גילה לא הוא חשוב. פרט הסתיר המודיעין
 נחמיאס, יעקב סגן־ניצב הישיר, מפקדו כי

 הסתבר, אישי. באופן הפעולה על פיקח
 נחמיאם כי לידסקי, צבי של חקירתו דרך
 פרשת לפני עוד מנדוזה קוקי את חקר

 את אישית מכירה ״אמי טען: הוא חנני.
 הוא אך תפקידו, מה יודע אינני נחמיאם.

 ב־ בכיר קצין־מודיעין שהוא לי אמר
מישטרה.

 נחמיאס של הטלפון שמיספר נכון ״לא
 אותו פגשנו לפני־כן. עוד אמי בידי היה

 והציג אלינו פנה כשהוא במלון, לראשונה
אם ושאל אבי אל פנה הוא עצמו. את
את זיהה ואז פאר, צבי את מכיר הוא

 את חקר לא הוא כאיש־מישטרה. עצמו
 ביחס שאלות כמה לו הציג אלא אבי,
 שבו עיתון לפניו הציג הוא פאר. לצבי

 היה זה פאר. וצבי אבי של תמונות היו
הזה. העולם עיתון

 התקשר נחמיאס מר פגישה, אותה ״אחרי
 מה כל פעמים. כמה הורי עם טלפונית

את מכיר הוא אם היה אבי את ששאל
מסר אבי איתו. קשריו הם ומה פאר,

מכיר שהוא ואמר יכולתו, כמיטב מידע לו

 החבר היה פאר שצבי יודע אבי פאר. את
 ביקרה ששולי יודע ואני חנני, שולי של

 התקשרה אמי בדרום־אפריקה. קודם־לכן
שולי. על לו וסיפרה לנחמיאם,

 חיים עם בעצמו, אלינו בא ״נחמיאס
 הוראות, יונתן שוטרים, שני ועוד בולקין

 נחמיאס לעשות. מה כולם את ותידרך
 ולשוחח שולי את להזמין לאמי הורה

 ה־ על־ידי תוקלט שהשיחה כדי איתה,
מישטרה.״

לעדותו השתרבב הזה העולם של שמו

 ״איני אמר: כאשר מנדוזה, יוג׳ין של
 מעוניינים שהם אמרה כששולי אם יודע
 התכוונה היא בה, מאשר במנדוזה יותר

 למיש־ שהתכוונה חשבתי אני הזה. להעולם
 כך.״ הבנתי וגם טרה,

 המאוחרת, השעה מפאת החליט, השופט
 יוג׳ין של עדותו אחרי הישיבה את להפסיק
 באותו להעיד הספיקה לא שולי מנדוזה.

 השישי ליום נידחה מישפטה המשך יום.
השבוע.

■1 ישי שרית

•5:י,־!־גגי'ביד בבית־המיעונם תוומה
 דוגמנית שהיא היפהפיה, דזירה חנני. שולי של במישפטה להעיד הוזמן כאשר לבעלה

 הספסל על השתרעה הנדשפט כשהחל ומייד בטוב, חשה לא במיקצועה ומעצבת־אופנה
לא עדיין כי סיפרה היא אותה. העיר המצלמה הבזק ונרדמה. הרביעית, בקומה

 כמעצבת. והן כדוגמנית הן האופנה בעולם להשתלב רצונה את הביעה בארץ, התאקלמה
 נעזוב לא ידינו. את לרפות לפרשה ניתן ״לא אמר: במיקצועו, מורה יוג׳ין, בעלה,

 עוד עתידנו.״ את נבנה ושם ברעננה, מתגוררים אנחנו שקרה. מה בגלל ישראל את
 האר״ המטה של מודיעין מיפלג ראש נחמיאס, יעקב סגן־ניצב כי עדותו, במהלך יוג׳ין, סיפר

חווי לוחולי איזו־לה. אחו. ביו לשיחות.שהתקיימו וההאזנה ההקלטה על אישית פיקח צי,


