
סירוטה שרה פרקליטוג־מהוז
מאיימת מיד קורבנות להציל

 נשרי, אף ובעל גבה־קומה טיגור ך*
ב נשלחת והארוכה הגרומה אצבעו |/

 מפוחד, נאשם של לעברו מאשימה צורה
 מרעיד הרועם וקולו ברקים יורות עיניו

 הקלאסית דמותו זוהי — בית־המישפט את
 שיחפש מי פלילי. במישפט התובע של

מאד. יתאכזב היום, אותה
 בתי־ תמונות את דומייה שצייר מאז

 הדמות את והנציח שעברה׳ במאה המישפט
 של המצויירים סרטיו מאז ואפילו הזאת,

 שינוי חל שנה, שלושים מלפני דיסני וולט
הקטיגור. של בדמותו כביר
יראה ישראלי, בבית־מישפט שיחפש מי

 קטגורית. — כלל בדרך הקטגור, של במקומו
 בהיר שערה ונאה. צעירה נערה זוהי לרוב

 האופנה במיטב לבושה היא אדמוני, או
 ורו, נעים קולה השחורה. לגלימתה מתחת
 לעיתים לעברה שולח הנאשם ואפילו
חומדים. מבטים

 לא אך
מישפטי יועץ

 בישראל המישפטי בעולם קרה שהו **
כיום האחרונות. השנה 20 במשך

ליאורה והמתמחה פידפד דרורה ד״ר תובעת
אחרי־הצהריים 3.30 עד בבוקר 8מ־
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נקולנות? מנותח? צוק חוש
מיקצוע׳? ממאבק השתמטות

? ם י וח נ ה עבור י־ תנא
הנורית? לתביעה הולכות הן תחע

הטובות
להיות הולמת

חובשת
 הסטודנטיות בין 50ס/ס בערך הנשים מהוות

 רחוק הלא בעבר באוניברסיטות. למישפטים
10< בקושי, היוו, 7.

 לפני עוד יוצאות־דופן שהיו עורכות־דין,
העוס מבין כשליש היום מהוות שנה, 15

 שופטת, התמנתה לאחרונה במיקצוע. קים
 העליון. לבית־המישפט בן־פורת, מרים
 הנשים של חלקן נמוך עדיין בשפיטה אולם

. 1070־0
 עורכות- השתלטו כימעט שעליו המוסד

 מחוזות יש הכללית. התביעה הוא הדין
 גבר למצוא אין כימעט שבהם ומחלקות
לרפואה.

 ושכרם עובדי־מדינה, הם הפרקליטים שכן
 במשק. הממוצע לשכר אפילו מגיע אינו

 5000מ־ פחות משתכר מתחיל פרקליט
 בעל־ ופרקליט־מחוז לחודש, ברוטו לירות

 לחודש לירות אלף 12ל־ להגיע יכול ותק
ברוטו.

ת מו ק  נו
ונוטרות?

ב אין ההוראה, למיקצוע ניגוד ף*
קשר או ארוכות, חופשות פרקליטות *■

בפרקליטות מתמחה עם סירוטה
לחודש ברוטו 5000נו־ פחות :לנזתחילה המשכורת

 היכל־ של החמישית בקומה שיעבור מי
הפרקלי שוכנת שם בתל־אביב, המישפט

 ומחוז- תל־אביב מחוז של הפלילית טות
 נשים של הרב מהמיספר יתפעל המרכז,
אחד. במקום המרוכזות ויפהפיות צעירות

 מכהנת מחוז־המרכז פרקליטות בראש
 בתפקיד קודמתה גם סירוטה. שרה אשד.,
 אוסטרובסקי־ ויקטוריה עורכת־דין, היתר,
 כשופטת שנתיים לפני שמונתה כהן,

המחוזי. בבית־המישפט
 בתביעה, הנשים ריבוי למרות אולם

 בתפקיד בישראל אשה כיהנה לא עדיין
 המדינה. פרקליט או המישפטי היועץ

 היחידה פרקליטת־המחוז כיום היא סירוטה
במדינה.

 בתביעה לעבוד נשים דווקא מושך מה
הכלכלי. הגורם זה אין כי ברור הכללית?

 •של לנפשן יותר קרוב שאולי ילדים, עם
נשים.

 משעות יותר נוחות אמנם העבודה שעות
בפרק שכן פרטי, עורך־דין של העבודה

 3.30 עד בבוקר 8 משעה עובדים ליטות
 פרטיים עורכי־דין רצוף. אחרי־הצהריים,

לפע ונשארים מפוצל, יום־עבודה עובדים
בערב. ותשע שמונה עד במישרד מים

ה חוזרות הכללית בתביעה גם אולם
 כאשר קרובות לעתים הביתה פרקליטות

 שהילדים אחרי לעבודה תיקים, ביביהן
לישון. הלכו
שהמש רבות נשים גם בפרקליטות יש
 שאינן כיוון היחידה, משכורתן היא כורת

בה. להסתפק חייבות והן נשואות,
 אותן לכאן? באות הן כן אם מדוע

אדומת־ אותה נוכרית, בפאה דתיות נשים


