
 בית־ מסעם ככונס־גכסים הופקד הן
ה הוא בתל-אביב. השלום מישפט

תמו המשקיע, את שאמצא לי ציע
 את שישחרר בעיסקה, אחוזים רת

הפעוקלת. הסחורה
שבאו למרות דויד, את הצעתי

להתער יחסינו התחילו תקופה תה —
ער.

 אביר לא זה כי לרגע מרגע ידעתי
 לא ושהוא נתחתן שלא חלוסותי,

 החברה בעניין אך ילדי. אבי יהיה
 לא אנו אם גם חשוב, לי היה עדיין
 לעינד להיכנס לדויד הצעתי ביחד.

מאוד. קסם זה ולו הסיגריות. קת
 לא כי צדיק, ובין ביני סוכם

 בכל הסיגריות, בעיסקת אשא־ואתן
יו אך לעניין. שנוגעת הפרוצדורה

לירות, אלף 100 סך על שיק פקד
 הוא יהיה המשקיע, חתימת עם

פתוח. תאריך עם יהיה, הוא אשר
 אקבל העיסקה ביצוע שבזמן כך

העמלה. את *
ה הסתכסכו העיסקה רקע על

שניים.
חוד חמישה נמשך המשא־ומתן

 אותה נובמבר עד 1980 מיולי שים,
 צדיק של למישרדו הגעתי אז שנה.

 העיסקה. נגמרה איך לדעת ורציתי
 אותו, הונה ששימעוני טען צדיק
 דד עליו. איים ואפילו סחטן שהוא

מ צדיק, לדיברי התפוצצה, עיסקה
 חבקים לשים סירב ששימעוני שום
ש לפני טען וצדיק החפיסות, על

להסתבך. מוכן היה לא הוא
בי. בערה חמתי

 שי- עם הייתי שלא חודשים כבר
 שאלתי הזמן שעבר וככל מעוני.

 הלכת למי פעם: לא עצמי, את
 אצל עצמך, את נתת למי ג׳ודי,

 להקים רצית מי עם עבדת. מי
ביתו •י

בחו סופית עזבתי שימעוני את
.1980 אוגוסט דש

שהוא לי הסתבר שהיום צדיק.
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פורסם. שהעניין לפני כדיר, עם יחסיו על לאשתו לבשר מיהר שליטא

ב עבורי היה צדיק, כל־כך לא
ב הצטייר הוא הכל. הימים אותם
ה האבא, הגבר, כהתגלמות עיני

התבו הערכים האצילות, חוכמה,
מתיי הייתי שלא דבר היה לא נה.

 מפיו שיצאה מילה כל עימו. עצת
 אגדה לי בניתי כקודש. לי נראתה

"  מרחוק, אותו הערצתי צדיק. ושמה י
כעורך וגם כאבא, במיוחד כאבא,

 אותו שהביאה והיא בחיי, עשיתי
 שהתצהיר למרות' שהביאה. לאן

ו איומים ללא הטוב, מרצוני ניתן
לחצים.

 עם ישבתי 1981 מרם בחודש
כשבא בים, והילדים צדיק אסתר

 נעצר. שגידעו לנו, נודע הביתה נו
 אז נעצר צדיק עלי. חרב עולמי
שימעוני עליו שאמר דברים בגלל

 הרמוז־ הצעירה צימחיה. ליד יושבת כדיר ג׳ודי
ואו־ הירוק, לצומח נמשכת שהיא מספרת גנית

וזריחה לדווחה. חוווזל ווזזה וזהזוח

חשוב ה1 מדוע
ה/ ^ ר או  יהודית של האינטימיים יחסיה כ
הם שליטא בני ח״ב עם כדיר (״נ׳ודי״) *

שיכו את בעיון שקורא מי אן האישי. עניינם
שלחם. חעינורי בהיבט מייד מבחין רה,

 המועצה וראש ח״ב רק אינו שליטא בני
 החשובה בוועדה חבר הוא מנחמיה. המקומית

 חחוץ־והביטחון. ועדת — הכנסת של ביותר
 חסויה אינפורמציה מקבל הוא תפקידו, בתוקף
 באמצעי״התיק- שמניב כמי ידוע שליטא ביותר•
הזדמנות. בכל שונים, עניינים על שורת

 ערב וחצי, כשנח לפני התפוצצה הפרשה
 שראשי* אז, פורסם העשירית. לכנסת הבחירות

ש מאנשים מיני שוחד קיבלו כצפון מועצות
 באיזור. עבודות לביצוע במיכרזים לזכות ביקשו

 שקיים שליטא, בגי חיה מראשי״המועצות אחד
 כדיר. ג׳ודי בשם צעירה עם אינטימיים יחסים
 שניתן מיני שוחד זה היה המישטרה לטענת

 לזכות שביקש מאורח, קבלן על־ידי לשליטא
 הזח״ (״העולם במנחמיה תאורה בעבודות

2306.(

 ״בחורה היא שהצעירה לטעון מיהר שליטא
לכנ להיבחר העומד שאדם קורה כיצד זולה״.

 במשך זולה״ ״בחורה של בחברתה מבלה סת,
 ואף ואינטנסיביים, תמימים חודשים ארבעה

1 בביתה ישן
שחי לחשדות שנקשרה הפרשה, פירסום מאז

 בצפון מקומיות מועצות ראשי של אחרות תות
 חד-משמ- החלטה התקבלה לא עדיין הארץ,

 בהזדמנויות טען הח״כ שליטא. של בעניינו עית
מפרק הזמן כל עובר שתיקו שהעובדה שונות
 לממשלה, חמישפטי ליועץ תל-אביב מחוז ליטות

נגדו. מרשיע חומר לחוקרים שאין הוכחה היא
 אם — לדין יועמד לא שליטא אם גם אך

המקו המועצות ראשי של השוחד פרשת בגין
 שהדרן הרי כדיר, בפרשת או הארץ בצפון מיות
 ועם כדיר עם שליטא של קשריו תוארו שבה

 החוץ שוועדת מעידה שימעוני, דויד מעבידה,
 למדלי־ רק לא פרוצה הכנסת של והביטחון

 נתונים לחיות העלולים לח״בים גם אלא פים,
לסחיטה. רבה בקלות

 מובן במלוא כבן-אדם בקיצור דין,
המילה.

 יח־ כל בפירוש, בינינו, היו לא
 אותו, אהבתי שנרמז. כמו סי־מין.

ו ליבי, בכל ילדיו ואת אשתו את
מביתם. חלק הייתי

 של במישרדו חיטה של ברגע
הת שהעיסקה שאמר אחרי צדיק,
הנלו כונותיו את מנה והוא בטלה

ל האמנתי בפני, שימעוני של זות
 השני. הצד את לשמוע מבלי צדיק

 שצריך כמו הדברים את שקלתי לא
 כתובים שבו תצהיר לצדיק ונתתי

 במס־זההכנסה, שמעוני של מעלליו
איתו. עבודתי בתקופת

ש־ ביותר הגדולה השטות זוהי

בשי כחשוד נעצר הוא במישטרה.
בית־המישפט. פקיד חוד

 אחרי מהכלא, צדיק יצא כאשר
 ריגשי־ כלפיו חשתי ימים, עשרה

שהכ זו הייתי שאני משום אשמה,
ש חשתי שימעוני. ובין בינו רתי

 גם אלא לו, רק לא עוול גרמתי
ילדיו. ולשני לאשתו

 צדיק כי לי, הסתבר לאס־לאט אך
 לא ששימעוני בנובמבר כבר ידע

 הסיגריות עיסקת עניין על ישתוק
 הוא ולכן הפועל, אל יצאה שלא

ש כדי התצהיר, את ממני הוציא
 אז בעיתד■ קרש־הצלה לו ישמש
 ג׳ייקל ד״ר עם עסק לי שיש הבנתי

הייד. ומיסטר
ו לרסיסים, התנפצה צדיק אגדת

היום. עד לי מכאיב זה
ע לחקירה. הוזמנתי אני גם אז
מ שוחרר שצדיק אחרי ימים שרה

 לבוא טלפונית לי הודיעו המעצר,
 של למחלקה הישר נחתתי לחקירה.

 ביקרתי לא מעולם ואני מיגל.
 רק הייתי אז. עד בתחנת־מישטרה

ברחוב. לידן עוברת
 מיש־ ה לידי כמובן העביר צדיק

חתמתי, שעליו התצהיר את ןזרה

מצא כך רשותי. וללא ידיעתי, ללא
הח של השני ביומה עצמי את תי

ומש נוברת והמייגעת הקשה קירה
 בחברתו עבודתי תקופת את חזרת

שימעוני. של
 ימים. ארבעה בסך־הכל נחקרתי

 יום בכל ביליתי אך נעצרתי. לא
 התנהגו שעות. כשמונה במחלקה

 מאוד והיו ובהתחשבות, יפה אלי
כלפי. אנושיים

 השלישי. ביום קיבלתי הבום את
שהד באוויר שאלה עפה פיתאום

 בני עם לך היה ,ומה :אותי הימה
ז״ שליטא

 שכולנו הבנתי עיני. חשכו אז
 ו־ לחקירות להאזנות, מוקד היינו

 של ההונאה מחלקת של לבילוש
 חודשים, חמישה מזה זיגל בנימין
כ למישטרה פנה ששימעוני משום

 על והתלונן ,1980 בנובמבר בר
צדיק.

 על ידעו גם שהם הסקתי מכאן
 שביקר שליטא, בגי ח״כ עם קשרי

בביתי.
 של במיישרדו הכרתי שליטא את

ב פעם לבקר נהג הוא שימעוני.
בתל־אביב, בשבועיים או שבוע

 נעג״ג* וטירוריס ו* כי11 כי 11׳,*
הווטו *  וויט׳זו ח׳01120 ריט׳^וטיוז *
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 בגורקנו ג״! לברר דויד, עט

 לסנו!״ מנו הוו ש י-התאורה עסו! של
חב די קשר קיים כי הבנתי, ם׳״.

 ושלי־ שימעוני בין ברור, לא רי,
 לפגי אותי להציג נהג שימוגוני טא.

הבלע ומזכירתו כחברתו שליטא
התיידדנו. קצר זמן תוך דית.

 בי משסה שימעוני כי כשגיליתי
 והני- הפרטי לאינטרס רק ודואג

 התחלתי דקו־לייט, חברת שלו, צחי
 איבוד של די־מוזר תהליך לעבור

 לא התבטא זה בשימעוני. אמון
 ולא־ לא-קטנות בהתפרצויות פעם

 מעוגמת־הנפש כתוצאה וזה נעימות,
ש תוך 1980 בספטמבר שהרגשתי

 שי- עם והעבודה הרומן סיום לבי
 אלא אותי, פיטר לא הוא מעוני.
 אלף 50 לי חייב נשאר הוא פשוט
 הפרטי, מכיסי לו שהלוותי לירות

 שנתתי בנקאית מערבות לחלצו כדי
מנחמיה. של התאורה עבור לו

 טיפין- כספי את שקיבלתי אחרי
 שי- של מישרדו את עזבתי טיפין,
ב החדשה לדירתי ועברתי מעוני
 היתה זאת בגיבעתיים. גנסין רחוב

מעו שהיה ושליטא, חגים תקופת
ה החזרת על המשא־ומתן בכל רב

 שאנו וטען בינינו לפשר וניסה כסף
בביתי. לבקר החל אוהבים, עדיין

 שליטא עם שלי היחסים מערכת
הו בכבוד. בצלילות־דעת, התנהלה

 היפה, ארץ־ישראל מאיש קסמתי
 חייו, ממיפעל היפה העברית משפתו

 איש- שהוא ידעתי עצמו. ממנו
 יושב־ראש איש־מישפחה, ציבור,
להי שעומד ואיש מקומית מועצה

ש רומן איתו ניהלתי לכנסת. כנס
 חודשים ארבעה שנמשך וקצר קט

.1980 בחנוכה והסתיים לסירוגין
 חוש־ההומור, את בי העריץ הוא

 שבישבנו לי זכור הכנות. האומץ,
 בצפון במיסעדה ואני הוא שימעוני,

 הוא מעלות, בוררות אחרי הארץ
ש וצדק אמת בשביל לעי: אמר

לה מסוגלת היא אחרים, ושל לה
עולמות. פוך

 ש- חולף, רומן שזהו ברור היה
מ הידועות. העובדות בגלל יגמר
ל רציתי ולא התכוונתי לא עולם
 איש־ציבור, שהוא העובדה את נצל

 חלמתי לא לכנסת. להגיע שעומד
שלו. פרלמנטרית עוזרת להיות

ב בשיחות, התבטאה הידידות
 לי קנה בני במיסעדות. ארוחות,

 שבועות שלושה דיין יעל של ספר,
אל את לי הקדיש הוא סתיו. של
ל שנותנים מנחמיה, תמונות בום

 האמנתי במושבה. שנולדים ילדים
 כל למרות שלנו, המיפגשים בכל

 שמה האמנתי שבעניין. האבסורד
 אך חולף, רומן הוא בינינו שיש
 הוא בתפקידו וייחוד. אופי בעל

 בתל־אביב. סיני במלון חדר קיבל
 בבתי-מלון איתו להיות סירבתי אני

להיפ מעוניין הוא שאם וביקשתי
בדירתי. יהיה שזה איתי, גש

 אנשים שני בין מיפגש בכל כמו
 זה אהבים. תינינו ומבינים בוגרים
ברור.

 ציתותים היו כבר תקופה באותה
 משום וזאת הטלפוניות, לשיחותיו

 וגולל למישטרה הלך ששימעוני
 וכך בצדיק. הקשור סיפורו את

 עם קשרים לי שיש המישטרה ידעה
 או להסתיר מה היה לא לי שליטא.

 שחמישה משום חאת לגונן. מה על
אח ועקבו לי האזינו הם חודשים

בנו וצד חלק יש לי גם שמא רי.
ה כך אחר הסיגריות. עיסקת שא

 שבני הפיתקות שכל לי. תברר
 בידי מצויות הדלת, על לי השאיר

הסישטרח.
ל הרביעי היום למחרת חזרתי

ב העדות והשלמת נוספת חקירה
מב כשהם הביתה, ונשלחתי כתב

 אדם שום עם לדבר לא אותי קשים
בנושא. שמעורב

לי לא  קי
הישראלית!

תי ך ע מ ש ג פג הי ל מיש עם מ
ה הקשר למרות צדיק. פחת ••
ל ידעתי לא אך בינינו, יומייומ
העתיד. לי צופן מה רגע
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