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במדינה
משפט

 עלילות
בהן גנרל

ב לפרוץ עלולה במינה מיוחדת שביתה
הישראלית. המשפט במערכת הקרובים ימים

 ולסרב לשבות מאיימת עורכי־הדין לשכת
 בתל־אביב הצדק היכל כותלי בין להופיע

יוש במקום המשטרה תחנת שמפקד עד —
מתפקידו. עה

 למשטרה עורכי־הדין לשכת בין הסכסוך
 עורך־ נעצר ימים שבוע לפני כאשר פרץ
 תחנת־המשטרה מפקד על־ידי לוי יואל דין

 יעקב מפקח בתל־אביב, בבית־משפט־השלום
ל להיכנס ביקש לוי כאשר זהי היה כהן.
מע להארכת שהובא לקוח לייצג כדי אולם

סמים. בהחזקת כחשוד צרו
ש המחזה, עדרך־דין. דוחף שוטר

 היד, לו, עד היה ואזרחים שוטרים קהל
ה אולם לדלת ניגש לוי עורך־דין מדהים:

 המפקח אליו קרב רגע באותו משפטים.
אסורה. לאולם שהכניסה לו הודיע כהן,

 לייצג,״ שעלי בפנים לקוח לי יש ״אבל
 לקוחותיו את לייצג הרגיל עורך־הדין, טען

כני ״אין בית־המשפט. באולמות יום־יום
 כהן המפקח עמד לאולם.״ אחד לאף סה
שלו. על

 בדי זאת, בכל להיכנס לוי משהתעקש
 תפס לקוחו, על להגן חובתו את למלא
 אותו, לדחוף התחיל בזרועו כהן אותו

להסתלק. לו והורה
ש על המשטרה קצין בפני מחה לוי

ה ממנו דרש אז או בכוח. משתמש הוא
 לו הודיע זהות, תעודת לו להראות קצין

 אברהם השוטר אל פנה הוא עצור. שהוא
ה עורך את לעצור עליו וציווה מזרחי,

 בקומת המשטרה, לתחנת אותו וללוות דין
היבנין. של הקרקע

לעיתונ לענות מסרב המפקח
ם.  עורך־דין פנה ספורות דקות תוך אי

 מגורי־כהן, יוסף ד״ר התורן לשופט אחד
סי מגורי־כהן אולם המקרה. על לו דיווח

 מושג לו אין כי בטענה בפרשה, לטפל רב
 הרי ״יתכן הדין: עורך נעצר בעצם מדוע
 מזונות,״ או חובות בגלל נעצר שהוא
השופט. הגיב

כ הבזק. במהירות התפרסמה השערוריה
 את לברר כדי כהן למפקח עיתונאים שפנו

 עורך־ ישב בינתיים לענות. זה סירב העדן,
 כעצור. בתחנת־המשטרה, ספסל על לוי דין

 מהם תבע איתו לדבר העתונאים משביקשו
 על אסר אף הוא התחנה. את לעזוב כהן

העצור. עם לדבר אחרים עורכי־דין
 סיפר כשעה, אחרי ממעצרו ששוחרר לוי,
שה בכך אותו האשים המשטרה שקצין
 במה לוי מששאל תפקידו. במילוי כשילו

 כהן של תשובתו היתד, ההבשלה התבטאה
 הסברים. חייב אינו כי

הגיע כאשר בהן:״ את ״להשעות
 המשפטים, לאולם סוף־סוף לוי עורך־דין

 והדיבור רעדו ידיו כסיד, חיוור היה הוא
מה ביקש לבסוף, כשנרגע מפיו. נעתק
 על ההגנה את להעביר מגורי־כהן שופט
ה ובמצבו היות אחר, לעורך־דין לקוחו
אותו. לייצג מסוגל הוא אין נרגש

בית כותלי את לוי עזב כן אחרי מיד
 ישראל משטרת למפכ״ל והגיש ר,משפט
ל להעמידו דרש כהן, המפקח נגד תלונה

בלתי־חוקי. מעצר על דין
 עורכי־ ללשכת הופנתה שנייד, תלונה

בתל־אביב. הדין
ב כמצופה, פעלה, עורכי־הדין לשכת
 שבוע, באותו שישי ביום עוד מהירות.

 לשכת של משלחת התכנסה בבוקר, 7.30ב־
 עורך־ בהשתתפות בתל־אביב, עורכי־הדין

ה הועד יושב־ראש פינצ׳וק, אריה דין
 ועורך- רזיאל, עובדיה עורך־דין מחוזי

 ניצב סגן הוזמן לפגישה לרר. משה דין
 בתל- הצפונית הנפה מפקד איבצן, אריה
אביב•

 דרישה הציגו עורכי־הדין לשכת נציגי
 בנוסף — מיידית חקירה ביותר: חמורה

 כמפקד מתפקידו כהן מפקח של להשעייתו
 נהיה ״לא בבית־המשפט: תחנת־ר,משטרה

 אחת,״ גג קורת תחת כהן מפקח עם יחד
חסרת־תקדים. בצורה לאיבצן הודיעו

איב־ סגן־ניצב מאד. מוזרה חקירה
 הוא המשלחת, חברי את להרגיע ביקש צן

 בכיר וקצין נמשכת, שהחקירה הסביר
 ל־ לררישתם התשובה את בפרשה. חוקר

 ראשון ביום לתת הבטיח כהן של השעייתו
השבוע.

עורכי־הדין ללשכת התברר שבינתיים אלא

י

■

־►

ז

׳

1702 הזה הזוולוז21


