
מיזוחי בצלאל במישפט העדויות לפרשם: מותו כבו עכשיו
בינתיים שנוצחו - העדים על להגן כדי שנאסרו נגד..הארץ־

הסהשקוד■
הדליו 1ש

עוזר. הרצל ,48 מיספר הגנה עד
 את זוכר אתה ליבליך: עורך־דין

 רוקג• (מיכה פפה של מעצרו של הפרשה
 מבצלאל לסחוט כשניסה שנעצר שטיין

? מיזרחי)
ר: ז חשוד. הייתי אני גם לי. זכור עו

נעצרתי. אני גם
 עם יחד חשוד היית אתה שופטת:

פפה?
חשוד. ברחוב. עצרו אותי כן. :עוזר

 ימים, כמה עצור הייתי אתה :ך י יכל ל
 נגדך הוגש לא מהעניין. ויצאת שוחררת

כן? או כתב־אישום, שום מפשע. חף הייתי כן. :עוזר
 ולנ־ אבי עם דיברת אתה :ליכליך

זה? בנושא הארץ) (כתב טין
ר: ז  דיבור לי היד, ולנטין אבי עם עו

 הארץ בעיתון הצתות היו אז זה. על לא
 ובורר שולמן) דויד של (החנות במרס
 כל עלי מפרסם היה והוא רהיטים) (חנות

כתבות. מיני
 בעניין איתו דיברת אתה שופטת:

ההצתות? של
ר:  אמרתי ההצתות של העניין על עוז

 מיזרחי, לבצלאל ולך לשולמן לך לו:
 בקשר משהו עשו הם אולי אותם תשאל

 ולנ־ (לאבי לו עזרת אתה שופטת:לביטוח.
ההצתות? עם טין)  יכול אני מה לעצמו. עזר הוא עוזר:

לו? לעזור
 לו, שתעזור אינפורמציה :שופטת

לא?
 שם לשאול והתחיל בא אז הוא :עוזר
 בשביל חסות, דמי לוקח אני אם לשכנים

 ושואל זה, כל מה ובשביל ההצתות מה
 זה עלי, כתב הוא כתבות מיני כל ככה.
הכל.

 אבי עם לך שהיתה השיחה :ליכליך
כן. עוזר:ולנטין...

ד: לי כ  הקשרים את לו מסרת אתה לי
 בצלאל בין גנובים ליהלומים בקשר שיש

אהרוני? ורחמים מיזרחי
ר: ז  זה כזה. סיפור סיפרתי לא עו

ונבלה. שקרן משקר. ואתה וכזב שקט
רוצה... לא אתה שופטת:

משקר. הוא :עוזר
 של צו עליך אתן שאני שופטת:

 כמו לא פה תדבר אז בית־מישפט. בזיון
בסדר? בשוק,

ך: לי כ  בצלאל (על אמרת אתה זה לי
נכון? לא זה אבל ממרחי),

נכון. לא זה עוזר:
&ליך:  משום זה את אמרת אתה לי

שבצלאל... חשבת שאתה
אמר. כבר הוא :יטופטת

ך: לי כ  מה שכל אומר אתה לא, לי
בצלאל... נגד שאמרת
כן. נו :עוזר

 ללכלך שרצית כיוון זה שופטת:
בעניין אותך החשיד שהוא משום אותו

מרס? של
 מרס של בעניין אותי החשיד עוזר:

רוקנשטיין. למיכה לעזור (וכדי)
למיכה לעזור רצה מי :שופטת
? רוקנשטיין כן. גם ליכלכתי אז אני, עוזר:
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י ג  איזה על לנו סיפרת אתה :כהן ג

 להצ־ בקשר כלפיך שהוטחו חשדות שהם
את קצת להרחיב תוכל אתה אולי תות.

 מדובר? הצתות איזה על הדיבור,
 זה. על סיפר הוא :יטופטת

ר  והארץ. ורד :עוז
 ? ורד זה מה ורד. הארץ. עיתון :כהן

 רהיטים. גם זה :עוזר
 מרס? רהיטי ומרס, כהן:

ר: ז כן. עו
 אלה? במיקרים נחקרת אתה כהן:
נחקרתי. :עוזר
 ישראל? מישטרת על־ידי כהן:

ר: ז כן. עו
 הכל. את הכחשת אתה וכמובן :כהן

ר בעניין. יד לי אין :עוז

 ולנטין אבי עם שוחחת אתה כהן:
להצתות? בקשר

כן. עוזר:
 בעניין ולנטין לאבי אמרת מה :כחן

הזה?
 שרפו ושולמן בצלאל שאולי :עוזר

מרם. רהיטי את
שאו ולנטין לאבי אמרת אתה כהן:

מרס? רהיטי את שרפו ובצלאל שולמן לי
כן. עוזר:
 זה את שאמרת אומר כשאתה כהן:

 דברים אמרת מה סמך על ולנטין, לאבי
? כאלה

ב לחקור ויפסיק ממני שירד עוזר:

סביבה.
שירד כדי עליך עלה הוא מתי כהן:

ממך?
 ההצתות. אחרי :עוזר
 ידיעות? שהן איזה פורסמו כהן:
 ? אומרת זאת מה :עוזר
 עליך? עלה הוא איך כהן:

 וחקר בא הוא עלה? הוא איך עוזר:
חקר. הוא אחד אחד אנשים. כמה

את תחקור אמרת אתה ואז כהן:
? שולמן

ר: ז ובצלאל. עו
ת ט פ ? בכלל קיים עוד שולמן :שו

ד לי ג  זה ישלם, שולמן לא זה :לי
אחר. שולמן
 מרס. רהיטי של הבעלים הוא :כהן

מהאופק. נעלם ההוא
או אתה ממך. להבין פשוט רוצה אני

 ידעת אתה מרס. רהיטי ליד גר שאתה מר
מש לא כרגע שלו, החברה או שבצלאל

 של המיבנה את שבונה הקבלן היא נה,
בצל פיתאום מה שבנתה. או מרם, רהיטי

מרס? לרהיטי קשור מיזרחי אל
 השמועות זה שם. בונה הוא :עוזר

שותף. הוא העיתונים. של
ת ט פ  צריך למה אז בונה, הוא אם : שו

? לשרוף

כהן) גבריאל הפרקליט (ליד שולמן עו״הדוג
שותף ולא שותף בצלאל

 בצלאל במי״טפט השדסטת
שול ״הארץ״, נגד מיזרחי

 לגכי הוציאה ולנשטיין, מית
 צו כמישפט, מהעדיט הלק

מז ופרטים שמותיהם איסור
 חי• הצו כוונת אחרים. הים
עדים. אותם על להגן תה

 טעם אין מהם שניים לגכי
 נגמיש־ עדים שני כצו. יותר

 דויד מיזרחי־״הארץ״, פט
 נרצחו עוזר, והרצל שולמן

ותעלו האחרונים כשבועות
ה את מעסיקה הרצחם מת

 בעדויותיהם כולה. מדינה
 מהם חלקים אשר כמישפט,

 רואה־ ומעדות כאן, מובאים
 של ועורך־הדין החשבון

מוב ממנה שחלקים שולטן
 צצים זו, כרשימה חם גם אים

ו השערות פרשות, ועולים
 שני בחקירת שהוזכרו שמות
הרצח. מע׳טי

 הצדדים של עורכי־הדין
 (של ליכליך שלמה היו

 (של כהן וגבריאל ״הארץ״)
מיזרחי). בצלאל

שותף. שהוא :עוזר
השופטת? של השאלה את שמעת :כהן
 שבע שש איזה שמה היה כן :עוזר
הצתות.
? זה את לשרוף צריך למה :כהן

בחובות. הסתבך אולי זה עוזר:
בחובות? הסתבך מי כהן:
שולמן. :עוזר

 מיזרחי בצלאל פיתאום מה אז כהן:
■שולטן? של רכוש לשרוף צריך

לך. אמרתי זרקתי, אז אני עוזר:
 להיות צריך זריקה כל מאחרי כהן:

 ואבי זרקת אתה סתם היגיון. שהוא איזה
לו? אומר שאתה דבר כל ״אוכל״ ולנטין

הרבה. אכל :עוזר
■! 1■ ■

שודמן. דויד ,8 מיספר תביעה עד
בבקשה. שולמן, מר :עו״ד

ש אבקש אני אולי סליחה שולמן:
שמי...

 לא בכלל אתה בזה כן, :שופטת
זה? את מבקש אתה למה אבל אוריגינלי,
 כבר לי גרם זה השופט, כבוד :שולטן

נזקים.
 העסק על לך, אגיד אני :שופטת

 להיות יכול אז הרבה, כתבו כבר שלך
מעוניין. כן בכלל שאתה

 מבקש מאד הייתי אני לא, שולטן:
♦ אפשר... אם

הדב את נשמע קודם טוב, :שופטת
השאלות? מה נחליט. כך אחר רים

 רוצה אינך מדוע שולמן, מר עו׳׳ד:
קרה? מה שמך, את שיפרסמו

שלי. לעסקים נזק גרם זה :שולטן
נזק? איזה עו״ד:

ו רהיטים, עסק מנהל אני שולטן:
 את שקראו אנשים הרבה קליינטים, הרבה

עס מיני לכל זה את קשרו בעיתונות, זה
נזק. גרם וזה קים

על או עליך בעיתונות שקראו :עו״ד
7 מרס בית

 לי שיש מרס, בית על קראו :שולטן
 גרם וזה הלאה וכך הלאה וכך שותפים

נזק.
 אתה שאם להיות, יכול אז :שופטת

 לא שזה לומר זה, את להדם היום באת
יתפרסם. כן זה שדווקא ורצוי נכון

מבקש. הייתי זאת בכל אני :שולטן
 שאמרת זה היתה, שלי השאלה :עד״ד

 לא דברים עליך כתב עיתון איזה עיתון,
? נכונים

 אחרונות בידיעות זוכר אני :שולטן
 שותפים לי שיש שכתבו בעיתון, ועוד
נכון. שלא דברים הלאה, וכך הלאה וכך

שות איזה כתבו, הם מה :שופטת
שו הוא מזרחי בצלאל מר לך, אין פים
 שלך? תף

לא. שולטן:
? היה לא ומעולם :שופטת
ב לי ואין היה. לא מעולם שולטן:

אומר. הייתי שותפים כלל דרך
? יחיד בעלים אתה :שופטת
שלי. המישפחה עם אני שולטן:

 אתם המישפחה, עם אתה שופטת:
המניות? בעלי

המניות. כל של בעלים שולטן:
? מרם בית של המניות כל :שופטת
כן. שולטן:
 כמה שהיו להצתות בקשר :שופטת

 איזה אליכם הגיעו האם אצלכם. פעמים
לכם ואמר אליכם פנה מישהו או ידיעות
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