
במדינה
םשפט

 נגד גג״ץ
תקוו ועדת וי
 זכרוני, אמנון עורך־הדיו הגיש כאשר

 שבר- לביטול עתירתו את שבועיים לפני
 בפני שהופיעו הפרקליטים של הטירהה

 לצדק הגבוה לבית־המשפט ויתקון, ׳ועדת
 על לדלג עליו שיהיה ידע בירושלים,

גבוהה. משפטית משוכה
 הציבורי הצד היה יכול בטרם עוד

 הפרקליטים שכר שאלת של והעקרוני
 העותר על היה בירור, לידי לבוא

 מעמד לו יש כי לביית־המשפט להוכיח
 אישי נפגע צד בהיותו בעגין, משפטי

 בית- סירב בעבר, הוועדה. מהחלטת
 סעד להעניק המקרים, במרבית המשפט
אישית. נגיעה הסר לעותר משפטי
 הוא ביותר, הידועים המקרים אחד
 בקר, ישראל המילואים קצין של מקרהו
ב הישיבות, בהורי את לגייס שדרש
 עקב נזק, לו גורם שאי־גיוסם טענו
 לשרת שעליו המילואים ימי ריבוי

 בשעתו סירב בית־המשפט במקומם.
המבוקש. הצו־על־תנאי את להוציא

ה ש ע טי. מ א מ ר  זכרוני כשהחליט ד
 עיניו לנגד עמדו עתירתו את להגיש

 היום, באותו בעיקר. ציבוריים שיקולים
להת עמדה לראשונה, הבג״ץ הוגש בז

 עמדת נידונה שבה הממשלה ישיבת כנס
 לפני הפרקליטים. שכר לגבי הממשלה

ל שר־המשפטים חיווה ישיבה, אותה
 דעתו, את שפירא שמשון יעקב שעבר,

 עליה ואין סופית היא הועדה החלטת כי
 חברי עם אחת בעצה זכרוני, ערעור.
 — הזה העולם תנועת של המרכזת הוועדה

 לעשות יש כי החליט חדש, כוח
 את מחדש למקד כדי דרמאטי מעשה

ה ובמידת לעניו, הציבור לב תשומת
 את שיסה נוסף, נימוק להוסיף אפשר
 לטובת הממשלה, בישיבת המאזנים -כפות

ההחלטה. של רוויזיה
הנכון. הפסיכולוגי ברגע הוגש הבג״ץ

 לשעבר המשפטים שר על שהיה שעה כי
 על הממשלה בישיבת דעתו את להביע
 זכרוני של בקשתו העתק כבר היה הענין,

לפניו. מונח לצדק הגבוה לבית־הדין
ש בשעה מוגזמת. היתרה גם

ה מפלגות נציגי ניסו בכנסת, נידונה
 ב־ להיאחז הכנסת בנשיאות קואליציה

 בטענה, דיו,ן למנוע זכרוני של בג״צ
״סוב היא שכר־ד,פרקליטים ששאלת
 בענין להתערב רשאי הבית ואין יודיצה״,

דברו. את בית־המשפט אמר לא עוד כל
 שהוא הודיע במהירות, הגיב זכרוני

 במידה אותה ויחדש עתירתו, את מסיר
 תגיע ולא הדין את הכנסת תמצה שלא
הפ בינתים אותו. שתספק החלטה לידי
הש את ספיר, פנחס שר־האוצר, עיל

 על הודיעו והם הפרקליטים על פעתו
 הטירחה. משכר נכבד חלק על וייתור
 אלף ושבעים כמאה של סכום אולם

 סכום גם לתשלום. נותר עדיין לירות,
 במוגזם, זכרוני בעיני היה נראה זה

עתירתו. את לחדש החליט ולכן
 המחודשת, בעתירתו -ללישפה. כפפה

 עליונים, שופטים שלושה של הרכב בפני
 בוועדה חברו על-ידי זכרוני אמנון יוצג

 — הזה העולם תנועת של המרכזת
 סגל, סגל. שמואל עורך־הדין חדש, כוח

האמרי הישראלית, הפסיקה את חרש
 בפני המעמד בסוגיית והאנגלית, קאית

 תקדים להשיג ניסה העליון, בית־המשפט
 עובדת על הסתמן־ הוא חדש. משפטי

 של הראשוני הפרסום יוזם זכרוני היות
 ציבור על הימנותו נפט, נתיבי פרשת

ש ההחלטה עקב שנפגע עורכי־הדין,
 סביר, לא ׳משכר כנהנה אותו הציגה
סיסים. משלם והיותו

ה בית־המשפט נשיא מקום ממלא
ארו התווכח זוסמן, יואל השופט עליון,

 ולבסוף זו, בשאלה וזכרוני סגל עם כות
 זכרוני של אישי אינטרס שום כי קבע
 ולכן הוועדה, החלטת עקב נפגע לא

משפטי. לסעד הזכאי צד איננו
השופ השליכו העתירה, את בדחותם

 ומשה קיסטר יצחק זוסמן, יואל טים
 עורכי־הדין לשכת לעבר כפפה עציוני

 ציבור נפגע שאם בקבעם, בישראל
 היא הדין עורכי לשכת הרי עורכי־הדין,

 הסיכויים ריבם. את לריב הצריך הגוף
 גילוי- לפרסם מיהרה אשר שהלשכה,

 בשיא הטירחה שכר בפרשת מוחץ דעת
ש הכפפה את תרים הרוחות, סעדת

קלושים. הם לעברה, הושלכה
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תר ם בצי ביו עי ס שראלי. הנו הי

 טיולים בארגון הרב והנסיון הידע בעלת טורט״ ״אירופה חברת
 מיורקה דה פלמה —:ב וטיולים ביקורים זה בשייט אירמה לחו״ל,
 ניצה מונסרט), (מנזר ברצלונה קריסטו), בפורטו הנטיפים (מערת

 פומפיי, נפולי, רומא, פלורנס, פיזה, ליבורנו, קרלו), מונטה (מונקו,
שבקפריסין. בפמגוסטה וכן סורנטו אמלפי,

 לריקודים, תזמורות מפורסמים, אמנים של מצויין מבידור הנוסעים יהנו האניה על
ועוד. שמש סיפוני שחיה, בריכת מופעים, קולנוע, הצגות
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