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 של בשיטה מדובר ולא החופשי, מרצונה
בילויים.״ הספקת
 במיש- מעדותה היא אף נסוגה ג׳ודי

ש סיפרה, היא הזה להעולם טרה.
העוב ואת איתו ידידותה את ניצל צדיק

 והשפיע אצלו, בת־בית היתד, שהיא דה
 ו־ שימעוני נגד התצהיר את לתת עליה

 ככה. אלי התנהגה המישטרה ״גם שליטא.
 עם ששכבתי אגיד שאני רצתה המישטרה

 שימעוני של ההוראות פי על שליטא בני
 שימעוני.״ של לעסקים טוב היה זה כי

 גוף מלאת צעירה היא 27,־ד בת ג׳ודי
 ברח׳ הוריה בדירת מקורזל. שיער ובעלת

 ב־ לבושה כשהיא ברמת־גן, דבוטינסקי
 ג׳ודי שוחחה טריקו, וחולצת ג׳ינס מיכנסי

 הזה. העולם עם
 בדיר: ג׳ודי סיפרה
 והתנצל שליטא בני אלי טילפן השבוע

 בני בטלוויזיה. עלי שאמר הדברים על
 הוא לדבריו, זולה. בחורה שאני עלי אמר

 לו לעשות ומנסים נוראי בלחץ נמצא
 שאני מצטער שהוא אמר הוא רצח־אופי•

לו. לסלוח ושאנסה לפרשה נגררתי
 למה התכוון שבני מאמינה לא אני

 יחם הוא אלי שלו היחס ע^י. אמר שהוא
 יפים יחסים היו .בינינו היחסים כבוד• של

 חושב היה בני אם מאוד. אותי מעריך ובני
לי מביא היה לא הוא זולה בחורה שאני

 עכשיו אותי. ניצל שהוא אז הבנתי לא
 הקשר את בכלל מכחיש שהוא יודעת אני

 כתבתי מה לספר מוכנה לא אני בינינו.
 על שאומר מילה כל למישטרה. בתצהיר

 עורך- לי ואין אותי להפליל עלולה זה
 שהיועץ מקווה רק אני עלי■ שיגן דין

 להעמיד שלא יחליט לממשלה המישפטי
 אצטרך לא אני ואז למישפט בני את

 לבני יהיה אם אפילו עדת־מדינה. להיות
 אני עדת־מדינה, אהיה לא אני מישפט

אתאבד. קודם
ג׳ודי. של האישי סיפורה באן עד

 שוחד פדשת
נוספת! 7^

 הממתין צדיק, גידעון ורך־יחדץ
השו בפרשת מישפטו לפתיחת עדיין >
 העולם עם בשיחה הודה והסחיטה, חד

 מכיר ״אני ג׳ודי. את מכיר שהוא הזה
 כשנשאל בילבד.״ שיטחית היכרות אותה

 על ג׳ודי את שהחתים עורו־הדין הוא אם
לדב ״אין השיב: שימעוני נגד 'תצהיר

 שחר.״ כל האלה רים
 שהפעם הבין זיגל שאפילו היה נראה

 נגד המכוונות ההדלפות כל לו יעזרו לא
יו הוא שבידיו החומר לעיתונים. שליטא

שהתיק למרות מפליל• מאשר עסיסי תר

גולדמן(באמצע) ראש־מועצה
מחשידים המזומנים

בהק וכותב הקדשה עם דיין יעל של ספר
מבי לא זולה לבחורה פרחי שאני דשה
שקופה. כותונת־לילה מביאים ספרים, אים

בטל איתו לדבר שפחדתי היא האמת
ומנ השיחה את שמקליטים פחדתי פון.
בפח*. אותי להפיל סים

 בעיני מצא־חן ״הוא
איתו״ ושכבתי

ו הפרשה ■מכל עצבים מרוטת ני
■  מאז הזה• הסיוט עם לגמור רוצה אני י

 בשרשרת מעשנת אני הפרשה כל התחילה
 מלכלכים אנשים סתם בלילות. ישנה ולא

 אני ז זולה בחורה כמו נראית אני עלי.
 להציע מנסים שאותה בחורה כמו נראית
1 לאנשים כשוחד
 לי הציע שימעוני, לשעבר, שלי הבום

 הוא שימעוני אבל שליטא, בני עם לשכב
 מצא־חן באמת שליטא בני הגון• לא אדם

 שלנו היחסים איתו. שכבתי אז בעיני,
הדדי. כבוד של יחסים היו

 1 נשוי גבר עם יחסים לי היו אם מה אז
יח להן שיש בחורות עשרות בארץ ישנן
 כולן את האם נשואים. גברים עם סים

 מהן ועושים מלוכלכות בפרשות מערבבים
 שאני החמורה, ההאשמה ן עדוודמדינה

 כל שטותית. היא מיני, כשוחד שימשתי
 אותי ללכלך עכשיו לעצמו מרשה אחד

 שלי והתדמית זולה בחורה ממני ולעשות
נכונה. לא בציבור

 עורך־הדין בגלל התחילה הפרשה כל
 אצלו. בת־בית הייתי אני צדיק. גידעון

 ושל שלו טובה חברה שהייתי מפני רק
 נגד תצהיר על לו לחתום הסכמתי אשתו,
שימעוני. דויד שלי, הבוס

.שמחלק־ התברר יותר נואוחר ואמנם *
לטל האזנה הצמידה אכן זיגל של תו
השיחה. את והקליטה חבר־הכנמת של פון

 פרשה זיגל שלף לפרקליטות, כבר הוגש
 קיבל זיגל, לדברי שליטא. נגד נוספת
מנצרת. מקבלן שוחד שליטא

 את מנצרת קבלן בנה הטענה, על־פי
 במחיר במנחמיה שליטא של ביתו

 תנאי לשליטא העניק ואף במיוחד, זול
 קבלן שאותו משום זאת נוחים. אשראי
ה המועצה עבור בנייה עבודות מבצע

מקומית•
 מנצרת, הקבלנית לחברה שליט^״שילם

לי אלף 750כ־ של סכום אגבריה, האחים
 מהנדסים לביתו. השלד בניית עבור רות

 הצ־ ואת התוכנית את שבדקו ואדריכלים
 שהמחיר קודם־לכן עוד קבעו עת־התקציב

מדי. גבוה ולא מדי נמוך לא סביר, הוא
 — המקומית המועצה בסיפרי בדיקה

 שהגליל כך הבדיקה את ערכו זיגל אנשי
 אגבריה שהאחים גילתה — עליה ידע כולו
 המועצה עם טובים כה עסקים עושים אינם

 המיש־ פשטה שבו ביום מנחמיה. המקומית
 שהמועצה הספרים הראו המועצה על טרה

 לירות, מיליון 5.5 מנצרת לקבלנים חייבת
 וללא צמוד אינו ההסכם שעל־פי חוב

ריבית.
 זיגל מאנשי מנעו לא אלה עובדות אך

 של החדשה הפרשה על לעיתונים להדליף
 יחזקאל ניצב זיגל, של מפקדו שליטא. בני

 החקירה תיק את לראות ביקש קרתי,
מאום. בו אין וקבע: הבית בפרשת

 יקבע לא לממשלה המישפטי שהיועץ עד
 שליטא בני את להעמיד מקום יש אם

 נגדו שהגיש הרכילותי החומר על לדין
 ל־ שליטא יועמד אם לדעת קשה זיגל,

 הפרופסור של נוהגו על־פי לא. או מישפט
 לזמן החלטתו את כנראה ידחה הוא זמיר,

 מכל ינוקה ששליטא להניח סביר רב.
 הנזק אך המישפטי, היועץ על-ידי חשד
 שליטא, של הימשפחה חיי לו. ניגרם כבר

 את והעיתונות זיגל בעזרת גילתה שאשתו
 לא כבר כדיר, ג׳ודי עם יחסיו פרשת
בעבר. שהיו כסי להיות הנראה ככל ישובו
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