
 מה את וגם שליטא, ־ בני שקיבל השוחד
 טענת על־פי לשימעוני. בתמורה שנתן

 ביחד שליטא, את שימעוני הזמין דמישטרה
 אחרים, מועצות־מקומיות ראשי שני עם

 ודס־התיכון בנוועדון בילויים של לשבוע
 שני שימעוני. של חשבונו על באילת,

 ראש־מועצת הם האחרים ראשי־המועצות
 וראש־מועצת גולדמן, מיכה תבור, כפר

בוחבוט. משה מעלות,
 ש־ הכחישו ובוחבוט, גולדמן שליטא,

 לדבריהם, הבילוי. את מימן שימעוני
 ב- הכרטיסים את שימעוני אומנם רכש

 בתל־אביב, רוים־התיכון מועדון מישרד
 אף בוחבוט הכסף. את לו החזירו הם אך

 לפקד שיק של צילום החוקרים לפני הציג
 ושליטא גולדמן הסכום. על שימעוני דת

במזומן. ששילמו טענו
להשאיר בלי

עיקבות
 את למישטרה הסביר שליטא ני ^
ש בחקירתו, במזומן. התשלום פשר "

 אמר: הוא ברציפות, שעות 28 נמשכה
ב לשלם חשש לא לכן גרוש, ״בוחבוט

שה רצינו ולא נשואים, ואני מיכה שיק.
 רצינו ולא הבילוי על יידעו שלנו נשים

 במזומן.״ שילמנו לכן עקבות, להשאיר
 ה־ לטענת שליטא, שקיבל נוסף שוחד

 במיסעדות־ צהריים ארוחות היה מישטרה,
 שעבורן בתל־אביב, התימנים בכרם פאר

ש מכחיש אינו שליטא שימעוני. שילם
 במים־ שימעוני עם פעמים כמה אכל הוא

הז והוא חברים ״אנחנו טען: אבל עדה,
 זה משלם, הייתי אני אם גם אותי. מין
ו ראש־מועצה אני מכיסי. יוצא היה לא

 על רק לא למועצה קבלות להגיש רשאי
ש הארוחת על גם אלא שלי הארוחות

 אנשים.״ מזמין אני אליהן
 לתת שליטא הורה המישטרה לדברי

 במנחמיה, מיכרז ללא עבודות לשימעוני
 על-חשבון שמנות מיקדמות לו נתן ואף

 מיס־ להמציא הצליח שליטא אלה. עבודות
מחיר הצעות ביקש שהוא המראים מכים

 יותר אחת אגורה אפילו שימעוני קיבל
עימו. שנקבע המקורי מהמחיר

 וללא מסודרים, מועצה סיפרי בעזרת
 להתמודד שליטא היה יכול מתלונן, כל
 נדמה שתחילה ההאשמות, על זיגל עם

 דבר. בהן שאין התברר אך נוראיות, שהן
שלו. הסודי הנשק את זיגל שלף ואז

מ שקופים, ברמזים מלאו העיתונים
 על שליטא, של שמו את להזכיר בלי

שקי הארץ, מצפון מועצה־מקומית ראש
 על- נעצר שימעוני הקבלן מיני. שוחד בל
 שופט־המע־ לפני שטענה המישטרה, ידי

 רשת חשיפת לפני עומדת שהיא צרים,
שו שקיבלו מועצות־מקומיות, ראשי של
ממנו. מיני חד

ה של באפריל התחילה הפרשה
 צעיר שימעוני, כשדויד שעברה, שנה

 ״היא כדיר. ג׳ודי את במסיבה פגש רווק,
הזמי וממש פרובוקציות מיני כל עשתה

 ל־ שימעוני סיפר איתה,״ לשכב אותי נה
 אותה פגשתי למחרת חוקדי־המישטרה.

 מלון של למועדון ביחד והלכנו שוב
השי לחדר אותי לקחה היא שם שרתון.
כש שלה, החזה את לי והראתה רותים

בעיניך?״ מוצא־חן ״זה שואלת: היא
לע אותה לקחתי ואחר־כך איתר, שכבתי

 את הכירה היא שם במישרד• אצלי בוד
שליטא. בני את ביניהם שלי, הלקוחות

 ובינה, בני בין משהו שהיה יודע ״אני
 תקופה באותה שלי. עניין לא זה אבל

 המליצה וג׳ודי מם־ההכנסה עלי התלבש
 למס־ ומומחה שלה ידיד עורך־דין, על לי

 ממני ביקש צדיק צדיק. גידעון הכנסה,
 כדי מס־ההכנסה אנשי את לשחד כסף

 והתיק אותו, לו נתתי ייסגר. שלי שהתיק
נסגר. באמת

 עם עסקים מיני לכל נכנסתי ״אחר־כך
 כמה אותי. לסחוט התחיל הוא אבל צדיק,
 מפסיק שאני לו שהודעתי אחרי שעות
 אנשי שוב אצלי הופיעו שוחד, לו לשלם

 במיש־ צדיק על התלוננתי מס־ההכנסה.
 המישטרה הסיפור. כל את וסיפרתי טרה

 שלא כדי עד־מדינה, להיות לי הבטיחה
 את עצרה שוחד, בתשלום אותי יאשימו

מכס. אנשי וכמה צדיק
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וראש־מוע־ חבר־כנסת *־1!
שלי בני מנחמיה, צת

 היועץ־ להחלטת אלה בימים ממתין טא,
במישפחתו. פגעו הפירסומיס המישפטי.

שלי את לקח ששימעוני ג׳ודי סיפרה טא,
 נערות וכמה בוחבוט גולדמן, עם יחד טא

לק כדי חשבונו, על היס־התיכון למועדון
 אז עבדה לא אומנם ג׳ודי עסקיו. את דם

 יותר אירעה אילת פרשת — במישרד
 שימעוני את הכירה שהיא לפני משנה

 בתצהיר מסרה היא אך — שליטא ואת
באילת. הטיול על לה סיפר ששליטא

 בעת שופט, לפני הובאה כולה הפרשה
 מעצרו את להאריך ביקשה שהמישטרה

יום. 20 כבר עצור שהיה שימעוני, של
 דויד המחוזי השופט לפני טענה המישטרה

 של חשיפתה לפני עומדת שהיא וולך,
תמו לאנשי-ציבוד בילויים להספקת רשת

 זיגל של במישרדו קצין טובות־הנאה. רת
 לא הפעם אולם לשופט. סודי מידע מסר
 הסודי במידע עיין הוא בפה. השופט נפל

ג׳ודי. של תצהירה על מבוסם שכולו ומצא
לי הביא הוא
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טען שליטא באילת. התיכון הים במועדון שלו המפורסם

 רצה לא כי בשיק, ולא במזומן הבילוי תמורת שילם שהוא
 מעשיו. את כך על־ידי תגלה לא שאשתו וכדי הוכחות, להשאיר

שליטא. לח״כ שימעוני של שוחד היה שהבילוי טוענת המישטרה

 התקנת — עבודה אותה עבור נוספות
 וכי — במנחמיה מייוחדות רחוב מנורות
ביותר. הזולה היתה שימעוני של הצעתו
 העבודה סיום לפני שעוד הודה הוא
 למיקדמה בנוסף מיקדמה, שימעוני קיבל

 וה־ התאורה קבלן בין בחוזה שהוסכמה
 להוכיח הצליח הוא אך מועצה־המקומית.

 ואם פשיטת־רגל, לפני אז עמד ששימעוני
 הנוספת, המיקדמה את לו נותנים היו לא

ש הכספים את הן מאבדת מנחמיה היתה
 לזכותו המנורות. את והן לו, נתנה כבר
לא הסופי שבחשבון לומר, יש שליטא של

 החליט הוא מהמעצר צדיק שיצא ״אחרי
 אותה והחתים ג׳ודי אל פנה הוא לנקום•

שלי לבני שוחד נתתי שאני תצהיר, על
 לשכב אותה שלחתי גם היתר ושבין טא,

 ובין ביני העיסקות את לקדם כדי איתו
במנחמיה. המועצה
 עוד פעולה. איתי לשתף שמחה ״ג׳ודי

 וגם מהעבודה, אותה סילקתי לכן קודם
שע לי ערכה ג׳ודי איתה. לצאת הפסקתי
הו כשהיא אחת, פעם במישרד. רוריות

 לא לקוחות, שם שהיו בעת במישרד פיעה
מישטרה הזמנתי אותה• לסלק הצלחתי

 השתוללה היא אבל אותה, יסלקו שהם כדי
 להשתלט הצליחו לא השוטרים ואפילו
 מדמיע גז בפניה שהתיזו אחרי רק עליה.

מהמישרד.״ אותה וסילקו עליה, התגברו
 להספקת רשת

ן גילויים
עור לפני ג׳ודי שחתמה תצהיר ר
 למיש־ על־ידו שהוגש צדיק, רך־הדין ״
שלי- בני נגד החקירה לפתיחת ושגרם טרה

 את לשחרר בהחלטתו וולך תב ^
 החלה ״החקירה בערבות: שימעוני ^

 אחת, בחורה של תלונתה עם כחודש, לפני
 חג בתקופת שימעוני את הכירה אשר

ה ההיכרות בערב וכבד אשתקד הפסח
 תקופה לאחר יחסים. איתו קיימה ראשון
 במיש־ כפקידה לעבוד החלה היא קצרה
 ארבעה במשך אצלו עבדה זו בחורה רדו.

 נותקו וגם עבודתה הופסקה ואז חודשים
ביניהם. האינטימיים היחסים
 שימ־ של במישרדו עבודתה כדי ״תור

 אי־ וגם מלקוחותיו אחד הכירה היא עוני
 כמה עד בו־זמנית. מין, יחסי קיימה תו

 ב־ מדובר הרי בחומר, לקרוא שהצלחתי
יחסים שקיימה אחת, בחורה של תלונתה
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