
 או נחקרת, אתה שולמו, מר ג ד י<ו
 א. ;במישטרה עדות מסרת או נשאלת
 שהיה מה לכל בקשר ב. להצתות, בקשר
 על 79נ/ ממיסמך לך שהקראתי מה כתוב,

 הפירמה כלפי או כלפיך מזרחי, בצלאל
? שלך

 במישטרה עדות נתתי אני ג שולטן
 השריפות. לכל בקשר איתם קשור והייתי
 שאלו לא פעם אף מזרחי לבצלאל בקשר
 דיברו ולא הסכם שום היה ולא אותי
זה. על איתי

״ד: ? זה על איתך דיברו לא עו
לא. :שולמו
שו לאנשים סיפרת לא אתה :עו״ד

ו שולמו אדון אותך, שסוחטים נים
לא. :שולטן
ו ד ״ י פעם אף עו

לא. פעם אף שולמו:
 אנשים עזרת ביקשת לא אתה :עז״ד

 שתטפל המישטרה על שישפיעו שונים
ו הסחטנים את ותמצא

להט. ראש־העיר את כן, ז שולמן
ממנוי ביקשת בדיוק מה ז ״ד ו ע

בש עזרה כל ממנו ביקשתי :שולמן
 להמשיך יכול לא אני כזאת שבצורה ביל

לעבוד.
? למה עזרה :שופטת
 את שהצית מי שימצאו עזרה :שולמן

 ה־ מפקד עם פגישה לי היתד, גם זה.
מישטרה.
 מסחט־ עזרה ביקשת לא אתה :עו״ד

ן אותך שסוחטים נים
השרי כל נגד עזרה ביקשתי ז שולמן

שם. שקורים מה פות
 פשוטה, שאלה שולמן, אדון :עו״ז*

 אני השריפות, על מדבר לא אני אנא,
 אתה סחטנים, סחיטה. המילה על מדבר

אמרת?
לא. :שולמן

 שסוחטים אמרת לא פעם אף. נ עו״ד
י אותך

לא. שולטן:
? אומר אתה כך : עו״ד

אומר. אני כך :שולטן
 דיברת לא אתה שולמו, אדון :.עו״ד

תרשומת. ריש * ז׳׳ל המנוח עופר מר עם
עופר. מר עם ישבתי :שולמן
יכול... אתה איך : עו״ד

? לו אמרת ומה נשמע, רגע, :שופטת
 וישבת״ להט מר עם ישבתי :שולמן

 עושה מי למצוא וביקשתי עופר מר עם
 הלאה. וכך הסיבות מה השריפות, את

 חשדות. מיני כל לנו היה מעופר, ביקשתי
 מצאו מזויין, שוד במרס אחת פעם היה
 מת' בדיוק היה אז האשם, הבן־אדם את

 מר עם חיפשנו השתחרר. הזה שהבן־אדם
 מצית מי למצוא הסיבות כל יחד, עופר

מרס. את
? אז עוזר הרצל היה זה :שופטת
כן. שולטן:

: ד ״  כך אחר בא לא עוזר הרצל עו
ן אותך לסחוט

פעם אלי בא עוזר הרצל לא. :שדלמן

 בתור כללי, באופן הציתו שמע״צ סיפרת
 עיתון באותו כלכליות. מבחינות נקמה
 הציתו שהם כתוב היה קרא, אחד שכל
 להצתות, הזמנות אצלם היו הוראות, לפי

אומר? לא אתה זה את מדוע
זה. את קראתי לא אני שולמו:
 עיתון איזה עיתון, קראת אתה עו״ד:

י קורא אתה
מעריב. כלל בדרך :שולטן

 הדיווח לפי שאתה אומר אתה ד: עו״
 הזה, הנושא את רק קראת מעריב של

 כל ללא כלכלי בנושא הצתות היו שזה
הצתות. של הזמנות של נגיעה

קראתי. לא אני זה לא, :שולטן
 שולמן, מר אצלכם. עשו כן, :זןו״ד

 אומר מתי היתר, האחרונה ההצתה משנת,
י ׳74 בשנת

 משהו טועה, לא אני אם :שולטן
כזה.

ד ״ ן גמור שקט ומאז :עז
שקט. שולטן:

 גבעת בכל שקט אצלך. רק לא ג !עו״ד
נכון? הרצל

 חושב, אני שכן. חושב אני :שולטן
 בנו ומסביב, מרס שמול השופט, כבודו
ש חושב אני בניינים, מאד הרבה עכשיו

חוקיים. לא שנבנו הבניינים
 לא באופן נבנו הבניינים :שופטת

חוקי?
התוכ שלפי זה בשביל כן. :שולטן

 להיות צריך שמה אצלי, שישנם מה ניות
 חנויות ופתחו החנויות את בנו כביש.

 הסביבה שכל חושב שאני ככה לרהיטים,
 בדיוק בסביבה. בשקט מעוניינת היתד,

רהיטים. חנויות ארבע נפתחו מרס מול
? ולכן :ד עד״

מעוניינת הסביבה כל ולכן שולטן:
שקט. שיהיה

 באופן שבנו אנשים אותם :שופטת
שקט? שיהיה מעוניינים חוקי, לא

חושב. אני כך שולטן:
שקט. שיהיה מעוניינים אם : שופטת

 יהיו שלא לזה לגרום מסוגלים הם אז
? שריפות

 בזד, משהו שיש חושב אני :שולטן
שופט. כבודו

■ ■ ■!
 ישראל עו״ד 11 טס׳ תביעה עד
ברון.

 נדמה רואה־חשבון גם אתה :שופטת
? לי

כן. כדון:
 מר את מכיר אתה ברון מר :עו״ד

מזרחי? בצלאל
 חמש זה אותו מכיר אני כן :ברון

שנים. שש או
 חשדות מיני על ידעת אתה :שופטת

וסחיטה). (איומים שקיימים כאלה
לא. ברון:
? מכלום ידעת לא אתה :עו״ד

 אדם. ולא שם לא השמות, ברון:
 שם שיש שמועות, שיש העובדה אבל

נעשות... האלה והשריפות סחיטה נסיונות

מיזרחי תובע
בצלאל? ־את הכיר מי

 שהיתר, הבנתי אני אבל, מפורשת, בצורה
 את להציע רצה הרצל שכאילו מחשבה

בש לקבל רוצה היה כשומר־לילה. עצמו
 אולי שמו את שאמרתי אבל שכר. זד, ביל
 מפני חושב, לא אני אומד הוא האיש זהו

 כך כל לא לכן איום בשום נלווה לא שזה
קשרנו.

 אתה משהו. בזה שיש חושבי אמר והוא
 משהו? מזה יודע

 בשבילי. חדש זה :ברון
ד ״ העס בעלי הם מי יודע אתה :עו

 שמישפחת לך אומר אני ואם האלו? קים
 זה מי יודע אתה בזה. קשורה שניר

שניר? מישפחת

עוורדינו אותו. לסחוט ניסה לא מעולם עוזו הוצל כי בעדותו טען שולמו דויד
״שדותי־שמיוה לשולמן הציע עוזו שהרצל1 העיד בדון ישראל שולמו, של וידידו

 חדר-שינה■ צריך שהוא ממני לדרוש אחת
 היה זה לי, שייך לא זה בבקשה, אמרתי

 איתו עליתי גבעת-ברנר. לקיבוץ אז שייך
 ותתנו לו תמכרו בבקשה אמרתי למעלה,

 אמרתי כסף, לו שאין אמר הוא .10ף6 לו
 אל כסף לך אין אם מצטער, שאני לו

תקנה.
 ממך ודרש אליך בא לא הוא :עו״ד
עוזר? הרצל פיצויים,

שהוא מה יחיד דבר לא. שולטן:
זה... ממני דרש

 לא הוא מזה חוץ סיפרת. זה :עו״ד
 כלום? ממך דרש

לא. שולטן:
לו ואמרו אליך באו ולא :עו״ד .

 אז לא ואם תשלומים לשלם צריך שאתה
 האחרים? את שישרפו כמו אותך ישרפו

לא. שולטן:
דב שני כתוב היה בעיתונים :עו״ד

 מע״צ איש אותו אמרו, מע״צ שאנשי רים.
הו לפי פעלו שהם האחרים, עם שדיבר

 הוראות. לפי הציתו הם מישהו. דאות
כאן אתה מדוע בעיתונים. כתוב היה זה

 עופר אברהם לשר לא היא הכוונה *
 תל־ מזזוז מפקד שהיה למי אלא המנוח,

 ייבדל עופר, דויד המישטרה של אביב
ארוכיס. לחיים

? ששמעת שמועות :שופטת
נודע זה בעצמי לי לא. לי ברץ:

בעיתון. כך אחר שהיה מהפירסום
 עם פעם עוד דיברת זה אחרי עד״ד:

הכחיש. והוא שולמן
 הכחיש, הוא אומרת זאת מה כדון:

 אחד איש על סיפר תראה, אומר, הוא
 אנחנו שריפות קרו אצלך תראה שאמר,
 ואנחנו סכומים לשלם לשמור, יכולים
 כי בלילות שמירה נעשה עליך. נשמור
בסביבה. גרים אנחנו

ד: ״ נכון? עבריין הזה האיש עו
 לא שאם עליך איימו לא אבל ברון:

אנחנו... אז תשמור
? עבריין הזה והאיש :עו״ד

לי. ידוע לא כרץ:
 של שמו את לך אמר הוא שופטת:

הזה? האיש
הרצל. לי אמר הוא לא. :כרץ

? הרצל :שופטת
 בעיתון פורסם שזה אחרי כן. כרץ:

 אז כזה דבר שיש בעיתון קראתי ואני
איתו. שוחחתי

 שהרצל לך אמר הוא אז :שופטת
? לשמור יכול שהוא אמר והוא אליו בא

אמר הוא בדיוק, יודע לא ברץ:
 רוצה לא אני הבנתי, אני להיות, שיכול
המילים שנאמרו פסקנית בצורה כאן לומר

ד ״  אם מתי, שולמן, לך סיפר זה :עו
? להיזכר יכול אתה

בעיתון. פורסם שזה אחרי כרץ:
■ ■ ■

 מר פה העיד כאשר ברון, מר :עו״ד
 נכון זה אם אותו שאלתי אני שולמן
שרי יותר אין ׳,74 אמר הוא ׳,75 שמאז

 אותו שאלתי אז נכון. אמר הוא אז פות
 להסביר יכול אתה אם קרה, מה מדוע,
 אמר הוא אז שריפות, יותר אין מדוע

עס בעלי בשכנות שם באחרונה שנכנסו
 עסקים שם שפתחו עסקים בעלי כמה קים,
שרי יותר תהיינה שלא מעוניינים והם
זה. וזהו פות

 אחר. דבר אמר הוא לא. :שופטת
 האחרונות שבשנים אמר הוא שונה. קצת

 והם מתחרים עסקים כמה שם נפתחו
 לא התיכנון לפי כי רשיונות ללא נפתחו

 שזה מאז אבל כאלה, שם להיות צריכים
 המתחרים העסקים שנפתחו מאז קרה,

 שולמן שאדון מה זה שריפות. אין האלה,
? בעניין משהו לך ידוע אם שאלה אמר.

 לא דבר. זה על לי ידוע לא כרץ:
ההקשר. את רואה

 בעלי אותו, שאלה השופטת אז :עו״ד
שריפות? יהיו שלא לגרום יכולים חנויות

אני בהחלט שם, יש שניר כרץ:
יודע.

ד ״ ? אותם מכיר אתה :עו
ץ ר קיימים הם אבל מכיר אני :ב

 לפני קיימים שהם חושב אני רבות, שנים
טועה. אינני אם מרס

ד ״ הקימו? הם מתי העסק את אבל :עו
ץ ר רבות. שנים :כ

? רהיטים של עסק : שופטת
ץ ר בכלל. אחר עסק לא, לא :כ

מוסך. :שופטת
 נמצאים שם שהם מאמין אני כרץ:

מרס. לפני
העסק... את אבל ודאי, כן, עו״ד:
אחר. עסק להם אין כרץ:
 רשיון בלי פתחו עסק איזה אז :עו״ד

שם?
 יודע רק אני מושג. לי אין ברון:
 כמה יש רהיטים, של עסק יש שבסביבה

נשרף. גם מהם אחד רהיטים.
 בקשה. רק לי יש רבה. תודה :׳עו״ד

 אבקש שניר במישפחת לפגוע לא כדי
 טעם אין באמת כי חסוי יהיה הזה שהשם
יכנס. הזה שהשם

 שום רואה לא אני לא. :שופטת
 ולפני שנים, הרבה עסק קיים בזה. פגיעה

מה? אז מרס
רבה. תודה טוב :עו״ד
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