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 יעניין שום הזה להעולס ואין בעלי־יעוצמה,
 רוצה אינני ■חלשים. באנשים ׳להיאבק
 את להביך רוצה ואינני בדברים, להרבות
 מצב אינו זה, ׳ברגע מציבה, ■הנני. הגברת

 מובן זה •ובניסוח בעל־עוצמה, ■אדם •שיל
 דבר ושיום טענות שום ׳אין הזה ישילהעודס

נגדיה.״
 פרקליט זיכרוני, אמנון עורך־הדין

 בפני העדים דוכן על עמד הזה, העולם
 דב־ את ,ואמר קדמי, ״עקב המחוזי השופט

 עד־יתביער. לשמש ■אמור היה זיכרוני ידיו.
 המוזר הדוגמנית הנני, שולי של ׳סמיושפט

 אך עדים, בהדחת המישטרה על־ידי שמת
עדותיו. על ■לוותר החליטה התביעה

 וכל לי התחשק לא כי הלכתי, לא אותך.׳
סשוב. ׳מספיק לי ניראה ליא העניין

 :יושאל משגיב אלי צילצל יומיים ״אחרי
 עלי ילחץ והוא שלא, ׳אמרתי ,נסיעתי'

 הכתובת את לך השגתי ימה ,בשביל :׳ואמר
ואו משקרת היא למה בררי לכי שלהי

 לי הסביר הוא אותך.׳ מכירה שהוא מרת
 ברעננה, העידה מנדוזה ושהגברת שיאחרי

 איתו, ■שוחחתי אחיר־כך לימושפט. חשוב זה
 החלטתי פעמים. ארבע־חיסש יום, !באותו
 ישישי ביום שם. כשגמרו לרעננה. לנסוע

 ואמר בציהריים אלי צילצל הוא בבוקר,
מייד.״ למישרדו שאבוא

 ביקרה כיצד לספר ■שולי ׳עוברת אחר־כך
 ולאחר־מבן: ברעננה, מנידתה הגברת אצל

אלי ציילצל וחצי, בשתיים שי׳שי, ״׳ביום

בבית־המישפט ובלש הנני שולי
אותך?״ יחקרו אם מה ״אז

 של סניגורה לידסקי, ■ציבי עורך־הדין
 את לחקור זכותו את לנצל החליט חינני,
ל זיכרוני יאת והזמין נגדית, חקירה העיד

 ׳ואף שיאמר, מה אמר זיכרוני אמנון העיד.
 אינו הגינות מתוך כי לבית־המיישפט מסר

 הנאשמת תשלם ■שכימיקובל, יכך על ׳עומד
ביודהמישפט. הוצאות את

 אל הנני שולי הוזמנה לאחר־ימכן מייד
 סגולה חצאית באותה עדיין העדים, דוכן

 ללא הסיעם יאך שחורה, גופיה ובאותה
בפ הופעתה את !שאייפיין הכבד, האיפור

 בביית־הי הופיעה שבהן הקודמות עמים
 מילה יותר או פחות •חזרה, היא מישפט.
 שמסירה במייכתב ׳שכתיבה מה על ■במילה,

 לסגן־ניצב אביה, לקבר עלתה שבו ביום
חמו לפשעים המדור יראש אריאלי, יעקב
המיישטרה. שיל רים

שאמ מה מלא, בפירוט נכתיב, במיכתב
 להעולס בילעדי ׳בראיון חנגי שולי רה

 שהובא 'במייכתב הן האשימה, היא הזה.
 עורך- את העדים, דוכן !מעל והן ׳למיישפט

 שלח כאילו משגב חיים התל־יאבייבי הדין
 לנסות כדי מינדוזה, איזיבלה אל אותה

כת עדותיה. את ׳תשנה כי עלייה להשפיע
 עלי הופיעה שיפו יום ״׳באותו שולי: ביה

 למשגב. צילצילתי הזיה, בהעולם מסתבן!
 אותי הכיר כי ושהתקשרתי, מאד שימח הוא

 לתבוע חייבת ,את לי: ואמר מהעיתונות,
 !מדשה את ,איך והוסיף: ׳הזה, ■העולם אית

 ילי: אמר הוא ואותך?׳ להשמיץ להם
 את עבורך ואעשה למושרדי מייד ,בואי

 שעורך־הדין ליו סיפרתי הדיפה.׳ תביעת
 תביעת־ בשמי להגיש סירב לידסיקי, שלי,

מ פיויחיד ,לידסיקי ■לי: עינה והוא דיבה,
ילא!׳ ואני הזה, העולם

 יבו־ ייפוי-כיוח על אותי החיתים ״הוא
 בטוח כל-כך אני ,שולי, :לי ואמר ׳במקום,
 בכסף. מעוניין לא אפילו שיאני שתזכי,

 יותר לי חשוב לי יתן שהעניין הפירסום
 לו !שילמתי שתזכי.׳ בטוח איני כי ׳מכסף,

 בית־המיש־ אגרת בשביל לירות, 1,200 רק
 אמר הוא כסף. ירצה שלא והתפלאתי יפט,
 ביו שאזכה בטוח שאני ביזה, ,:פייריסיום לי:

יותר.״ לי חשוב התביעה, הגשת בעיקבות
 שעשית ״תגידי

עצמך״ דעת על
 במיכתבה, שולי, מספרת חר־כך <<
*  לבין בינה המאורעות השתלשלות על י

 הכירה לא וכי מנידתה אייזיבילה הגברת
 של אשתו לבין בינה התקרית ועל אותה׳
 לאחיר-מכן בבית־המ״שפט. מנדיוזה קיוקי
 אותה הדיח בעצם כיצד לספר עוברת היא

 להדיח טענתה, לפי משגב, עורך־הדין
מעדותה: בה שתחזור מנדוזה הגברת יאת

!במדר עצרני משגיב חיים לכתי, ״לפני
 מג־ של הכיתובת לי ,״ש לי: ואמיר גות

 את לך ואתן אלייך אצלצל ברעננה. דחה
 הכתובת את ונתן צילצל הוא הכתובת׳.
 ■ושאלי ■אליה לכי ,שולי, ואמר: ברעננה,

מכירה שהיא אומרת הייא פ״תאום מה אותה

 ׳תגידי ׳איל ,שולי, :ילי יאמר הוא ואז יותיר,
 שואת תגידי בעניין. שימי !את תעירבי !ואל

 עד עצמך.״ ידעת על זאת עשית פשוט
חנני. שולי של מיכתבה כאן

 של הראשונה הנזעמת התגובה אחרי
 בידיעות שפורסמה כיפי ׳משגב, עורך־דין
 את לפרסם היה יכול איליו כי אחרונות,

 עם חנני שולי של קשריה על לו הידוע
 שינים יושבת היתה ואז המאורגן, הפשע
 המפורסם עורל-הדיו החליט !בכלא, רביות

 אומר ״אם ואמר: יותר, מתון באופן להגיב
 גנון הוא יעלי ■אומרת חנני ששולי !שמה

בה־ התערבות כמו יהיה זר, נכון, לא או

(למטה) ג׳קי ואחיה שולי לידסקי, (למעלה), משכב
? נוצרה״ ולא שיוצרה ״עבירה

 עשיתי, כך מייד. !אליו ׳שאבוא ואמר ׳משגב
 שכעת, אמיר ,זיכרוני עוד: ילי אמר והוא
׳תע המישטרה מנדוזה, אצל שהיית אחרי

 צחקנו. לעדות־שקר.׳ הדחה על אותי צור
הר לא אופן בכל ׳לזה, התייחס ■לא משגב

 שהוא הבחנתי אבל מתייחם, שהוא יאה
 אמר והוא בידיזנגוף, קפה ׳שתינו מוטרד.

 !ביקש כלום. י עשיתי מה ׳שטויות, ושזה ילי
 ׳ששלח להגיד ולא שמו ■את להזכיר שלא
הבייתה. ונסעתי ילו, הבטחתי לשם. אותי

 אלי ציילצל מוטרד, לי!מאד ניראה ״הוא
 אחרי־ סעמים חמיש איזה ושעה, חצי כל

 ימח אז ׳שולי, *שטויות, :ואמר הצהריים,
 בחקי- שנתפסתי אחרי ?׳ אותך יחקרו אם

 להארכת אותי :והביאו ׳בירושלים, ׳רות
 במיסדר׳ון. משגב ■חיים את פגשתי ׳מעצר,

 הודיעה: לי ומסר מהד, לעברי רץ הוא
בער אותך מוציא לידסקי שטויות. ,שולי,

 אותי לקחת לא למה מזה וחוץ עכשיו, בות
סומכת אני לידסיקי ■שעל לו ענייתי ?׳ לזה

 לשולי, להזיק רוצה אינני המישפט. ליכי
דבריה.״ על מגיב אינני זה בשלב ולכן

״אין־סוף
״ . . ת. רו תי ס

פטה מיש חודש השבוע שני יום ף
 את התביעה הביאה הפעם שולי. של *■

 יצא ורטהיים, שלמה עורך־הדין טיעוניה.
 ■עיורך־הדין עמיתו, ׳להגנת ■גם השאר בין

 אמר שמשגוב• טוענת ״היא ואמר: משגב,
 דברים אומרים הם מדוע ולברר ללכת לה

 שאינה טענתה ׳סמך על נכונים, שאינם
!שעש שמה הושיב ׳אני האנשים. את מכירה

מילים. בשבילו לי אין הנאשמת, תה
 עורה, את להציל ניסתה הנני ״!שולי

 כדי כאן היה שלא עיודך־דין ולהאשים
 .שום לדבריה לייחס אין ׳לכן להתגונן.
אין־סוף על להצביע יבול אני מישקל.

 אין אך הנני, שולי של בדבריה סתירות
 לה, להאמין אין ׳בסיכומים. להאריך טעם
בדין.״ אותה להחשייע !תובע ואני

 רבים טיעונים היו לידסקי לעורך־הדיו
 כי טען, השאר בין הנני. של ■להגנתה
בציו להשפיע הלכה ששולי טענה התביעה

 כי הוכח ״׳לא מנדוזה. גברת על פוטר, רה
 הוגשה לא ■ועדותה העידה, מגדוזה הגברית
 ראייה להביא היה ״יצריך אמיר. בתיק,״
רא ׳בלעדי בהיו״ל. נמצאת מנדיוזה שגברת

 מוקדמת. עדות ׳להגיש אי-ואפשר זו ייה
 להתייחם מבית־הימישפט :מבקש אני ׳לכן
הוגשה.״ לא כאילו העדות אל

 מגדוזה הגברת כי לידסקי, טוען עוד
 של אשתו ומפוכחת, ׳פיקחית איושה היא
ואי מדרום־אפריקה, העולס-התחתון איש
 ילא־חוקיים, ׳בהימורים עוסק הוא כי שר

 אל נחמדה להיות שיקולים לה היו ולכן
 כי היתד. המרכזית טענתו המישטרה.

 של מדיח סוכן שיימשח מנדוזה אי׳זבלה
 שולי שביצעה העבירה וכי המ״שטרה,

 המישטרה, בחסות נעשתה כביכול, הנני,
 ׳אנשי- שלושה כאשר ובידיעתה, בעידודה
 טען ׳לכן, הסמוך. בחדר ׳מסתתרים מישטרד.
 שיוצרה הבל-יפה של עבירה זוהי לידסקי,

 מנידתה איזבלה כי טען הוא נוצרה. ׳ולא
 המיישטרה, הוראות לפי שפעלה ׳אישרה
 ופעלתי לאלישע ״פניתי :מעדותה וציטט

המישטרה.״ להנחיית בהתאם
 שיל עדותו את כראייה הביא, גם לידסיקי

 הראשונה הפעם ״זוהי :שאמר ייוג׳ין, הבן,
 משום המ״שטרה.״ מטעם פועלת :שאמי

 על-ידי בוצעה העבירה כי לידסקי טען כך
 על־ שנתבקשתי מה כל עשיתי המישטרה

 שנוצרה ומאחר המישפטי ■מצבה ׳עיל־יפי
בטלה. שהיא הרי המישטרה, על-ידי

 כי לציין ביקש לידסקי עורך־הדין
 בידיה שיש שטענה למרות התביעה,
 שולי בין מרושיעוית שיחות של הקלטות

 אף הביאה לא מנדוזה, לאיזבלה תניני
 הקלטה וכשהובאה כראייה, כזו הקלטה

התביעה. עליה ויתרה אחת
 ״לא :לידסקי של !מרכזיית, !נוספת, טענה

 בתיק עדה. היתל. מנדוזה שגברת הוכח
 ב־ המרכזיים העדים ששני יברור האזרחי

 וטוביה מנדוזה קוקי הם מישפט־הדיבה
 ששולי מכאן מנדוזה. גברת לא אך אושרי,

 להיות אמורה מנידתה !שהגברת ידעה ילא
 איותה הדיחה אותה, הדיחה אם וגם יעדה,
כמיישפט.״ כעדה ולא כאדם סתם

 הודתה מנידתה כי ליידסקי, טען עוד
 300 את הנני שולי ילידי מסרה .שכאשר
 שוינה מראיה היה בדרוסיאפריקה, הריאנד

 אפור.״ אז היד. חיום, היום ושהוא ושערה,
 לזכות במובן, ׳ביקש, ׳לידסקי עורך־הדין

לקוחתו. את
 בבית־ סהוכוחה הובא שלא פיקאנטי פירט

 ■הנני, שולי של יומניה היה המישיפט,
 פגי* יועל מעשיה יעל מלאים פרטים ׳ובהם

 התנגד לידסקי האחרונות. בישנים שותיה
ויתרה. והתביעה היומנים, להגשת

 את לדחיות החליט קדמי, ועקיב השופט,
הקרוב. השישי ליום פסק־הדין
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