
לידסהי סניגוריתרדין תובעת

 לחיי־ חשש היה פינחס: חיים
המישפחה?
 כל־כך לי עלה זה בשביל א״ב:

 אותה וסגרתי גמרתי אני כסף. הרבה
חודשים. כמה לפני השם, ברוך

 את מעריך אתה כסף בכמה פינחס:
זה?

 ולוויתי בשחור לקחתי הרבה! א״ב:
 ריבית. על ריבית משלם ואני מאנשים
 לראות לא רק הכל אשלם שאני אמרתי

הזאת... המלוכלכת את
 את הציגה שהיא השם מה פינחס:

לפניך? עצמה
עצ את הציגה היא בהתחלה א״ב:

 אילנה. בשם ואחר־כך ויקי, בשם מה
 שהשם רוצה אני מתחיל, שאני לפני
 להעיד, לי תקרא שלא חסוי, ישאר שלי
 לא אבל השופט, אצל להעיד יכול אני

באולם.
 שלך שהעדות כזה רבר אין פינחס:

להו תצטרך אתה תספיק, במישטרה
 שהיית מבין אני בבית־המישפט. פיע

לסחיטה? קורבן
 אני כך. לזה לקרוא אפשר א״ב:

 שאני אחרי בחך, יהיה שלא רוצה
 הזה שהעסק כסף הרבה כל־כך שילמתי
 גם ,הרצחת אומרים: איך יתפוצץ,
 אני בסוף וגס שילמתי גם ירשת?'
 אתה שלי? המישפחה כל עם אגמור

שיקרה?... מפחד שאני מה מבין

אטיאם נאשמת
האף עבור שילם הלקוח

אטיאם נאשם
מושחתת־ ״המישטרה

שאל יידע!׳ לא הוא לו, תספר לא והיא
 אמר והוא לה עוזר לא הוא מדוע תי

שכיר. הכל בסך שהוא
 וזה כזה שהוא להבין כבר התחלתי

 אמרתי אז ממנו, יוצא לא ואני המצב
 על אותך אחתים אני בואי ,טוב, לה:

 מיכתב. על אותה והחתמתי משהו,׳
 והיא זה את לה נותן שאני לה ואמרתי

 וזהו. שלי, מיספר״הסלפון את משמידה
שאצלה? מהטלפון אלי? הגעתם איך

בעל־פה. אותו זכרה היא פינחס:
ב: כס והלוויתי הלכתי אז זהו, א״

 וזה שקלים, אלף וכמה עשרים פים,
 -5000 בסביבות חודשיים, איזה לקח

 הולך הייתי בסוף פעם, בכל 6000
לבנק. איתה

 אם לך יקרה מה אמרה היא פינחס:
הכסף? את לה תיתן לא

ב:  תעשה, מה יודעת לא שהיא א״
 לא ואני ללחץ אכנס ,אני אמרה: היא

 את יודעת והיא אעשה.׳ מה יודעת
שא עובדה, בבית, שלי מיספר־הטלפון

הביתה. אלי טילפן חיה
לאחיה? קוראים איך פינחס:

ב:  אבי, לו שקוראים אמר הוא א״
 יוסי. קוראים שלבעלה לי אמרה והיא

 אתמול בעבודה. אצלי היה אחיה, זה,
 99 הייתי הסיפור את בעיתון כשראיתי

 ראיתי היום היא. שזה בטוח אחוזים
 בעלה שזה לי והתברר בעיתון תמונות

לאש תטלפן שהיא פחדתי אחיה. ולא
 לעשות אפשר פשוט, הכי הדבר זה תי.
 מיס־ לי הראה הוא דקות. בשתי זה את
יושב אטיאס שיוסי בו כתוב שהיה מך

 דולר. אלף 20 של סכום בעלה ודרישת
 התלונן ולא צרות רצה לא הוא אבל

 אחר לקוח ג׳׳ד, זאת, לעומת במישטרה.
מו באמצעות אותה שהכיר אילנה, של

 היא כאילו בעיתון, שפירסמה דעה
 נפל לא תומך, המחפשת סטודנטית

ברשת.
 פעמים מיספר איתה נפגש הוא
 את לה שילם בהרצליה, קטן במלון
 לנתק החליט אך שביקשה, האתנן
 איננה כי שגילה אחרי הקשר את איתה

 מספיקה רמה על אינה וכי סטודנטית
 אליו לטלפן החל כך, אחר מיד עבורו.

 ודרש כאחיה, עצמו את שהציג אדם
חובו את לשלם כדי סכום־כסף ממנו
 בבית־העסק הופיע גם הגבר תיה.

אותו. והטריד לג״ד השייך
סי את וסיפר למישטרה ג׳׳ד פנה אז
שהתח שוטרת שלחה המישטרה פורו.
 וחיכתה ג״ד של בעיסקו לפקידה זתה

וכא הגיע הבעל בני־הזוג. של לבואם
 שני על־ידי נעצר מהמקום יצא שר

 עצרו אילנה את שם. לו שחיכו שוטרים
 שם העסק מקום ליד ברחוב השוטרים

 כי האשה ראתה כאשר וחיכתה. עמדה
 בצעקות, התפרצה בעלה את עוצרים

 רק עבר. לכל בידיה והיכתה השתוללה
אותה. להרגיע הצליח בעלה

 יושבים השנה, ביוני מעצרם, מאז
 אטי- של חקירתו בעת במעצר. השניים

 עד־מדינה היה 1984ב־ כי התברר אס
הגנ במעצר וישב מסובך, פלילי בתיק

 זו בתקופה בירושלים. הארצי במטה תי
המישטרה קציני מבין ידידים לו רכש

שלה הלקוחות

ב:  מבחינת בבית בעיות לי יהיו א״
 או ריב של בעיות לא חיי־הנישואין,

 לי ויש נשוי אני המין. בחיי משהו,
שנה. 30מ־ יותר כבר נשוי אני ילדים.

 ואז שוב. אותה וביקשתי המישרד עם
 לי תן המישרד? דרך למה לי אמרה היא
אליך. אתקשר ואני שלך, הטלפון את

 בשבועיים פעם בערך איתה נפגשתי
פלורי במלון המיקרים ברוב בממוצע.

 שלוש אחרי פתאום, הירקון. ברחוב דה
 בבית־סוהר שבעלה סיפרה פעמים,

 מיני וכל כסף לו לשלוח צריכה והיא
שמש להרגיש התחלתי ואני סיפורים,

טוב. לא כאן הו
 היו שלך הפגישות אז עד פינחס:

כסף? תמורת
ב: שק 250־200 פגישה כל כן, א״

 נותן הייתי שקלים 300 לי היה אם לים.
 לה נתתי 200 לי היה ואם אותם, לה

 בין נמשכת היתה כזאת פגישה .200
לשעתיים. וחצי שעה

 היא שלה. מיספר־טלפון לי היה לא
 קובע הייתי ואני אלי מתקשרת היתה

 לבוא התחילה היא פתאום פגישה.
 משחררים כסף... צריכה ,אני בדרישות,

 גט,׳ לי שייתן כסף צריכה אני אותו,
 להרגיש התחלתי כאלה. וסיפורים

מתבלב היתה לפעמים משקרת. שהיא
 כל אבל שונים. דברים לי ומספרת לת
 אמרתי כסף דרשה לא שהיא זמן

רוצה. שהיא מה שתספר לעצמי
 כסף לבקש התחילה שהיא ברגע

 היתה כשהיא העניין. את לגמור ניסיתי
 לי שאין לה אומר הייתי אלי מתקשרת

 ואמרה אלי התקשרה היא אחד יום זמן.
 היא לכן קודם באריאל. לגור שעברה

 ,אני לי: אמרה היא ברמת־גן. גרה
 בפי לאריאל בתחנת־אוטובוס יושבת

מהעבודה, נסעתי תבוא.׳ תח־תיקווה,

ו נאשם ■וסו נ  נ
 אשתו את ששלח
 ואחו לזנות, אילנה

מן נסו סחט נו

הלקוח עם רומאנטי קשרלפקידה התחזתה שוטרת

 לא ולכן גדולים כבר שלי הילדים
 ללכת האלה האנשים כל כמו רציתי

חיפש האלה. העניינים וכל לתל־ברוך
 בעיתון קראתי יותר. מכובד משהו תי
לג לי ואמרו פניתי מכוני־עיסוי. על
 ולטלפן בתל־אביב מלון לאיזה שת
שקר בחורה לי שלחו באתי, משם. שוב
 לה שילמתי גמרתי, ויקי. לעצמה אה

זו לא כבר אני שקלים, 300־200 איזה
.1986 בסוף היה זה כר.

פעם עוד דיברתי שבועיים כעבור

 אני חודשים, ארבעה לפני היה זה
 לי .יש לי: לאמר התחילה היא חושב.
 20 צריכה אני ילדים. לי יש חובות.

 ואני אחרי רצים הנושים דולר. אלף
כסף.׳ צריכה

 כסף לה לתת בשביל כי לה אמרתי
שחורה. בריבית ללוות צריך אני

 צרות? צריך אני מה ללחץ, נכנסתי
 צריך אני מה בשקט. חי אני שנים הרבה
 לה לאמר ניסיתי כזאת? אחת עם צרות
אמרה היא אבל ושם, ופה כסף לי שאין

 אז איתי. ידבר והוא אחיה עם שדיברה
 איתי, ריבר והוא אליו טילפנה היא

 את לי ניפח סיפורים, מיני כל לי סיפר
הראש.

לך? סיפר הוא מה פינחס:
ב:  כסף הרבה ביזבזה שהיא אמר א״

 מבית־ יוצא ובעלה טוב, לא והמצב
 אם ואבוי ואוי מאי, בחודש הסוהר
 אמר הוא עשתה. שהיא מה ישמע בעלה

 שאני רמז לי לתת כדי ככה, זה את לי
לו תספר לא אתה ,אם לו: אמרתי אזהר.

 זהו, המישטרה. של חותמת עם במעצר,
 לא אני היום ועד הסיפור, כל בעצם זה

הזה. מהעניין אצא איך יודע

 זייפו שוטדיס
מיסמכיס

 אתנן דמי לאילנה שילם ב
וא וחצי, שנה במשך ומתנות

דרישתה לפי לה לשלם נאלץ כך חר

 המיסמ־ את לזייף לו עזרו הם ולדבריו
ברשותו. שנמצאו כים

 ביקש הנוכחי, מהאישום להחלץ כדי
 הוא חוקריו. עם עיסקה לעשות אטיאס
 שחיתות על פרטים להם למסור הבטיח

 בעונשו. להקלה להביא כדי במישטרה,
 במישטרה, נחקרים שמסר הפרטים

לד ביקשה לידסקי עו״ד והסניגורית
 עד אטיאס של עדותו מועד את חות

 חקירתו את תסיים שהמישטרה לאחר
ה השחיתות. בענין לנ  ■ אלון אי

ם; ■ ל ■ אלי עי י סי ס 4 ד ״1


