
 בנכד ,אומנם משוכנע, היה לא אילי
 החליט אך אילן, אלי נגד החשד, ינוח
 אשתו. של עצתה את לקבל זאת בכל
 ׳חברה בעל שמעון*, לידידו, פנה הוא

 וביקש ולמיסחר־בינלאומי להשקעות גדולה
אילן. אלי לבין בינו בורר לשמש ממני

והש קשרים בעל כאדם הידוע •שמעון,
 טוטו, סוכן סביצקי, ליורם פנה פעה,
ובי אילן, ולאלי לו משותף ידיד ׳שהוא

בפרשה. שני בורר עימו לשמש קשו
 כה שינאה אילי.לאילן בין ״התעוררה

 ביניהם,״ לפשר קשה שהיה עד עזה,
 של שעות כמה אחרי ״רק שמעון. סיפר

 אותם להביא ואני, יורם הצלחנו, ליבון,
 ולהפסיק סולחה לעשות שיסכימו למצב

 ביניהם.״ הסיכסוכים את
הס על ביניהם חתמו ואילן גורליצקי

 לפי שמעון, על־ידי שנוסח בוררות, כם
 ׳להסכס• בהתאם ביניהם. שסיכמו ׳תנאים
 יופר אם כבוררים, וסביצקי שמעון נקבעו

ולה לפסוק הרשות להם ניתנה ההסכם.
ההסכם. את שייפר הצד על קנסות טיל

 הצדדים שני מתחייבים ההסכם על־פי
 ובישום צורה בשום יותר לפעול שלא
 לכניסת ׳כתנאי השני. נגד האחד אופן

יקבל אילן אלי כי נקבע לתוקף, ההסכם

משנפר־ אזולאי. סימה עם י יי ארוך רומן ניהל אילן אלי 1*1*111
ודרישות. לחצים עליה הפעיל ממנו דה

יסוד ובי סימה, של מכוניתה את בחזרה
 לבין בינו :נוספים כספיים עניינים רו

ההס על התמה אזולאי סימה גם סימה.
בו. צד איננה היא אך כם,

הקשו התחייבות על לחתום ״הסכמתי
סי של הכספיים ובענייניה במכוניתה רה
 סימה עם ידברו שאם האמנתי, כי מה,

 הבעיה, את לפתור שרוצים לה ויסבירו
 היא אותה, להטריד יפסיק אלי גם ושכך

 ולהסדיר המכונית את להחזיר תסכים
אילי. הסביר הכספיים.״ העניינים את

 את ביטלה היא הסכימה. סימה ואכן,
 אותה החזירה המכונית, מכירת עיסקת
 הכספיים העניינים את ׳והסדירה לאילן,

 נפגשו, ואילן גורליצקי ׳רצונו. לשביעות
 במיסעדה וסביצקי, שמעון של בנוכחותם

והת ידיים לחצו כוסי׳ת, השיקו יפואית,
חבקו.

 או פליטת-פה
ת! הצהרת נו ו כו

 גורליצקי אילי של הגנובה בוניתו
 הפלא אך בהסכם. כלל הוזכרה לא 1—

 הישנה. באוגוסט 7ב־ נחתם ההסכם ופלא:
 שקויימו ואחרי ׳לתוקפו שניכנס :אחרי יום

 גור־ של בביתו הטלפון צילצל התנאים,
 נמצאת היכן לו הודיע אלמוני ליצקי.

מכוניתו.

בדוי. שם ״

 העולם־ אנעזי כי שמעו לרמן וחתי גורליצקי אילי 1|1ן!1ן
 זה. מסוג מעשי־נקמה לפועל שמוציאים הס התחתון י1!|111
בורר לשמש ממנו וביקש והשפעה, קשרים בעל לידיד פנה אילי

 הצרות, פסקו לא הסיכסוך, את לסיים המאמצים אף על בעניין.
 שרופה. ונמצאה שנית אילי של מכוניתו נגנבה כאשר לשיא שהגיע

נוספים. מעשי־נקמה מפני ופוחדים לעשות, מה תוהים ורותי אילי

 זה הסכם ,טוב, להם: אמר הוא בדרך.
 אילי את אבל ביו׳ אעמוד ואני הסכם

 הם אחרת.׳ בהזדמנות אדפוק עוד - אני
 מהרכב לצאת הסכימו שלא לי, סיפרו

 שלא ׳והבטיח מדבריו בו חזר שאילן עד
ההס ברוח שהיא, צורה בשום בי יפגע
 הם אבל לדברים, אז התייחסתי לא כם.
 לי.״ הציקו זאת ככל

 הפורד מכונית נגנבה אחרי־כן קצר זמן
 הפעם השנייה. בפעם גורליצקי של גרנדה

כש לוד, מישטךת על־ידי נמצאה היא
 כמאות ׳נאמד הנזק והרוסה. .שרופה היא

 של אולדסמוביל מכונית גם לירות. אלפי
 כיצד אזולאי לסימה שיעץ אחר ידיד

ונמ נגנבה בפרישה, מעשיה את לכלכל
חתוכים. וגלגליה מושחת כשציבעח צאה

 אלי את נוספת פעם זימנה המישטרה
הח העלתה לא שוב אך לחקירה, אילן
 מיטב לפי גורליצקי, לטענת דבר. קירה

 ביסודיות המישטרה חקרה לא ידיעתו,
 בלית- בעדותו. שמסר הפרטים כל את

 שמעון, הבורר, אל גורליצקי פנה כדירה
הס על־פי לסמכותו בהתאם שיפסוק, כדי
החדשות. בהתפתחויות הבוררות, בם

 חובתו את למלא י שש לא שטעון ואולם
 מוכן הייתי שבכלל טעות ״עשיתי כבורר.
 ״אילו אמר. הזה,״ בעניין כבורר לשמש
תהיי התפתחויות איזה מראש יודע הייתי

 אני ככלל. לזה ניכנס הייתי לא נה,
 ומוסדות. בנקים עם ועובד איש־עסקים

 מסוג לפרשה יקושר רק ששמי מספיק
 צריך אני שלי. העסקים את לסכן כדי וה,
ה? את ז

 ואני, סביצקי יורם התייעצנו, מזה ״חוץ
 את למשוך לגו הציע והוא עו׳רך־דין, עם

שייוו רוצים לא אנחנו הפרשה. מכל ידנו
 ואנחנו פליליים, מעשים שיתגלו מצב צר

נצ כזה במצב בידיעתם. מעורבים נהיה
 או למישטרה לדווח אם להחליט טרך
 שאלה בפני לעמוד רוצים לא ואנחנו לא,
יותר.״ בעניין להתערב לא החלטנו כזו.

שמ של החד־משימעיים דבריו אף על
 הוא השטח לפני מתחת כי נודע עון,

 הצדדים, שני עם מגע מקיים עדיין
המהי בצורה התיסבוכת את לפתור כדי
שמ כי נודע, עוד ביותר. והשקטה רה
 ׳לבדיקה אילן את לקחת מתכונן עיו

(פוליגרף). במכונת־אמת
 ולה־ לפרשה להתייחס סירב אילן אלי

ב  כי טען הוא כביכול. החשדות, על גי
 כמכונת-אמת, גירסתו נכונות לגבי נבדק

 מפעיל אילן כי :נודע יאמת. דובר ונמצא
׳וב כעת פרטיות, חקירה חברות יחמש
 כדי גורליצקי, אילי נגד אחת, עונה

במעשיו. ׳רבב למצוא
 ברשותו נמצאות כי הודיע, גם אילן
 הוא אזולאי. סיימה של עירום תמונות

בהן. ייעשה שימוש איזה לומר סירב
55 י יו..........

 של לצרותיו הקץ הושם כי היה נראה
 על אך אשתו, של ולדאגותיה גורליצקי

 שלא אחת תקרית העיבה השחקן של ליבו
 ביפו, למיסעדה ראשון ״הגעתי לו. הניחה

הגיעו ״אחרי סיפר. כוסית,״ להרים .כדי

 במכונית כולם ואילן, שמעון סביצקי,
 אבל למיסעדה, שייכנסו המתנתי אחת.

הרכב. בתוך לשבת ׳והמשיכו התעכבו הם
 כי וסביצקי, שמעון לי סיפרו ״אחר־כך

אילן שפלט מישפט היתול לעיכוב הסיכה

1|| | ו ]^  מישהו כי המחשבה מן זועזעה אילי, של אישתו לרמן, רוחי הבלט רקדנית 1ן!
\ י  בדרכי־שלוס, הפרשה את לסיים לו יעצה הי׳א לבעלה. להתנכל מנסה 111ע1י
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