
 את עושים בוהות ובעיניים מעוניינים, פני
ב מעיינים אחרים השבועי, חשבון־נפש

 ויש השולחן, על לפניהם המונחים תיקים
ה דבר עיתון, בחשאי שקוראים אפילו
 בית־ כבוד מפני חמור באיסור אסור

המישפט.
 עורכי־הדין עובדים בדרך־כלל אומנם

 ב־ כאשר לעשות מה אבל המישפט, בעת
 מיספר ואותו נאשמים, הרבה יש מישפט

 אחד סניגור חוקר וכאשר סניגורים, של
ה לשאר כלל נגיעה להם שאין עדיו את

מבק לפעמים להשתעמם. אפשר נאשמים,
 מהאולם לצאת רשות עורכי־הדין שים

לנפ המבינים והשופטים כאלה, בנסיבות
 הם לפעמים בדרך־כלל. זאת מתירים שם

 נעלים ואנו צא ״בסדר, אומרים: אפילו
לפרוטוקול.״ מחוץ זה עין,

 נהרג אשר כחייל, חאג׳ רצח במישפט
חמי נאשמים אחדים, חודשים לפני ביפו
ה יהודים, צעירים כולם אנשים. שה

 מילחמת רקע על זאת עשו כי חשודים,
 בראש חאג׳ עמד לכאורה סמים. כנופיות
 אותו חיסלו והיהודים ערבית, כנופיה
היהודית. הכנופיה לטובת
 יריות מלבד היטב. מתוכנן רצח זה היה

 ררנ״ט, פצצת גם לעברו נורתה הקורבן על
התפוצצה. לא זו אולם

 עוברת דוכן־העדים על חסוי. מקור
אשר עד היה אנשים. של שלמה גלריה

זיו צייר פרקליט־
משעמם לפעמים

 את שהפלילה הראשונית, מעדותו בו חזר
 לבית־המישפט, מיכתב כתב הוא הנאשמים.

 לא איש אך האמת״. ״את להעיד וחזר
 מבין האמת מהי העדות של בסופה הבין

 עאדל העד של והמבולבלים הרבים דבריו
 כי אם הוא, גם נכלא ביטחון ליתר עשור.

מהנאשמים. בבידוד
 הזריז העיתונאי בר, יוסי היה נוסף עד
 התנקשות שהיתר! לו מסר חסוי מקור אשר

השו כחייל, עארף השני, האח של בחייו
 ב־ גם גילה לא הוא בבית־החולים. כב

העלומים. מקורותיו את בית־המישפט
 אליהו הנודע עורך־הדין היה נוסף עד
ו הקורבן, של פרקליטו היה הוא קידר.
 חאג׳ אליו פנה הרצח, לפני אחדים ימים

 ביטוח בתביעת להתערב ממנו וביקש
סני ברצח. הנאשמים אחד לטובת מסויימת

 הפרקליט את הביא זה נאשם של גורו
 מאד מיודד היה הקורבן בי להוכיח, כדי
 סיבה לו שהיתר, יתכן ולא לקוחו, עם

לרצחו.
 שמרטפית שהיתר. ,12 בת קטנה, נערה

 היא גם עלתה הנאשמים, אחד של בביתו
 למעבי־ אליבי לתת כדי דוכן־העדים, על
 יודעת היא אם בית־המישפט לשאלת דה.
 ״חודש הילדה: אמרה בשנה, החודש מהו

 ידע לא בבית־המישפט אחד אף שבט״.
 הוא החודש כי לה, ולומר אותה, לתקן
טבת. עדיין

 הידועים עורכי־הדין כל השופט. פני
 החקירות במהלך יושבים בתיק, המופיעים

 בפני מביטים וחלקם תיקיהם, על רכונים
 יהיה מה לראות כדי והשופטים, העדים

 יש הסניגורים לאחד רק המישפט. גורל
 הצנום זיו, שמחה ומיוחד. מתמיד עיסוק

ומשר ניירותיו על רכון יושב והחיוור,
 לראות יכול מאחוריו שיושב מי רק בט.

ואף העדים, עדויות את רושם הוא שאין

 מצייר פשוט הוא מישפטיים. רשמים לא
סביבו. האנשים של פניהם את להנאתו
שהס ביותר המוצלחים האיורים אחת

 חר השופט של הוא במישפט לצייר פיק
טלגם. משה בב־האמנות

 הצליח ממושכת עבודת־שיכנוע אחרי
 השוואתו אחד. איור לקבל הזה העולם

ביותר. משכנעת המקור תמונת עם

מישפט
ת שתי בו חו קעקע כ

 שתי גי לשער חיזז אפשר
 כתובות־קעקע

;זאדם מספיק זיהוי יחיד
שבית■ מסתבר אולם

בך חשב לא חמישפט
 בלעם) של מצאצאיו (אולי בלעום סעיד

 נושא והוא כתובות-קעקע, שתי בעל הוא
 אולם החשופות. זרועותיו על בגאווה אותן

 מקור דווקא כי היה נראה בבית־המישפט
בעוכריו. יהיה זה גאוותו

ה מתחזה, כשוטר שימש סאלם, מרדכי
 הקטן. המשולש באיזור סוחרי־סמים מגלה

וני ובטייבה בטירה בבתי־קפה ישב הוא
 שם. סוחרי-הסמים אצל חשיש לקנות סה

 צעיר לדבריו, אותו, הוביל המיקרים, באחד
 בלעום לו מכר שם טייבה. כפר אל ערבי

לירות. 300 במחיר חשיש
פי ובו דו״ח, כתב לתחנה חזר כאשר

ש האדם של הגופניות תכונותיו את רט
 שהיה ציין וביניהן הסם, את קנה ממנו

זרועותיו. על כתובות־קעקע שתי בעל זה
 מלוא את מילא המתחזה שהשוטר אחרי
 אותו לחשוף למישטרה כדאי היד. מיכסתו,

 עבודתו. המשך אפשרות את לגמור ובכך
 הקנייה מיום בערך חודשים שלושה אחרי
 סאלם עם המישטרה באד. בלעום, אצל

 הבחור את בבית־הקפה זיהה והוא לטייבה,
החשיש. את לו שמכר

? קצרים או ארוכים שרוולים
 את שזיהה השוטר העיד בבית־המישפט

 אותו?״ זיהית ״כיצד קושי. ללא בלעום
 בתו- ״על-ידי מקרין, דרור הסניגור שאל

השו אמר ״לא,״ ידיו?״ על בות־הקעקע
 הנאשם לו ישב יום ״באותו במפתיע, טר

זי ואני שרוולים, ארוכת בחולצה דווקא
 הגענו כאשר רק פניו. מראה לפי היתיו

והס שרווליו את חרמנו לתחנת־המישטרה,
 כתובות- שתי בעל הוא אכן כי תבר

קעקע.״
 לדוכן- כאשר אבל התעקש, לא הסניגור

 שהביאה הניידת על הממונה עלה העדים
 ב- הנאשם לזיהוי יום באותו סאלם את

 מקרין: אותו שאל בטייבה, בית־הקפה
 הזיהוי?״ בעת הנאשם לבש חולצה ״איזו

קצ שרוולים בעלת ״חולצה ענה: השוטר
רים.״

 אבל נבוך, היה גלעדי ישראל השופט
 באשר ספק שיש החליט הוא לרגע, רק

 הנאשם, את זיכה ולכן הזיהוי, לצורת
בבי שנראו כתובות־הקעקע שתי למרות

בבית־הפישפט. זרועותיו על רור
ה שניים דיד ל

 ידו תן3 שעורך■,הדין ״סביר
 בלתי־חוקי, זזסבם 7ש לבריתתו

 קיבל אף ואולי
לשולחן״ מתחת בספים

 עורך־דין. שאחיה שמחד, מאירוב 'תיקווה
 הוא כזד, אח דירה למכור רוצים כאשר
מהשמיים. עזרה ממש

 מאירוב פנחס מכר 1978 שנת באמצע
 ואהוד מדטין למישפחת אחותו דירת את

 אלף 450 היד, בחוזה שננקב המחיר גפני.
 בחוזה. פורט התשלומים ואופן לירות,

 לירות, אלף 350 שילמו שהקונים אחרי
 את ביטל שבו מיכתב מאירוב להם שלח

 של ואי־תשלום החוזה הפרת בגלל העיסקה
הנוספות, הלירות אלף 100

 אותה את מכר כך אתר אחדים ימים
 הכסף את קיפל פרי, חנה לגברת הדירה
 ואחותו עורך־הדין הדירה. את לה ומסד
מחי את אבל אחת, פעם הדירה את מסרו

.פעמיים. קיבלו רה
ה העיסקה בעיקבות שנוהל במ״שפט

הקו גפני, נוספת. עובדה התגלתה כפולה
 אלף 100 של סכום שילם הראשון, נה

 בשום נזכרו לא אשר נוספות, לירות
מאירוב. לעורך־הדין מקום׳

 המיש־ עד הקונה זאת טען לא מדוע
 השחור הכסף על לספר ״התביישתי פט?
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