
בכירה פרקליטה נגד שהוגשה חלונה חוקו המדינה פרקליט

בה״ חגבריס
ה ןיי> מוכ פרקליטה רק לא היא לוי א
ל ולבבית. נאה אשה גם אלא שרת י
הצעי בפרקליטות. מזהיר עתיד ניבאו לוי
 אישית לב תשומת משכה 34ה* בת רה

 בבית־ שהכירה מי כל של ומקצועית
 להציב מנסה לשעבר בעלה אך המישפט.

 אלה בימים התקדמותה. בדרך מחסום
הממו בך, גבריאל המדינה, פרקליט עוסק

 האשמות של שורה של בחקירה לוי, על נה
 אף לשעבר, בעלה על־ידי נגדה שהועלו

לוי. ארנון עורך־דין, הוא
 מבקש אינו שנייה, פעם כבר הנשוי לוי,

 אשתו ממשיכה לטענתו ״לנקום״. לדבריו
לנו נוגעות מתלונותיו וחלק לו, להתנכל

 ליתר ציבורי היבט גם יש אבל זה. שא
 טוען, לוי ארנון עורך-הדין שלו. התלונות

עש אותם מהסוג מעשים העושה אשה כי
 תל- לפרקליט-מחוז הסגנית־הבכירה תה

 לכהן להמשיך יכולה אינה לוי, לאה אביב,
עורד־הדין. תואר את ולשאת בתפקיד

 לוי ארנון שהעביר הראשונה בתלונה
 ולמיש- לממשלה ליועץ־המישפטי וכן לבך,
חשבו שינוי בדבר האשמה נמצאת טרה,
לאש לוי בין הגירושין הסכם פי על נות.
 הסופרמרקט חשבון את הוא משלם תו,

 שבסופר־ היא, שנקבעה השיטה החודשי.
 לאה שרוכשת מה כל את רושמים מרקט

 דף על בנותיה שרוכשות מה את או לוי
 ובנותיה האם מייוחדת. במחברת נייר,

שנרשם. הסכום ליד במחברת, חותמות

הגתליטט
 הקשר את לוי מציין בתלונותיו אינטימיים.

אשתו. של עבודתה לבין גברים אותם בין

 במלון פגישה
״שרתוף׳

 י.א., הוא הראשון המיקרה של דיבורו
 ערר בוועדות כנציג-ציבור שכיהן ״*סוחר

 סמכויות יש אלה לוועדות מס-קניה. של
 דעת שיקול בהן ולנציג־הציבור שיפוטיות

 מם־ כפרקליטת הופיעה לוי לאה שיפוטי.
 שנערכו בדיונים הצדדים כאחד קניה,

 נקשרו י.א. לבין בינה האלה. בוועדות
 כי הודתה לוי לאה אינטימיים. יחסים
 במלון בחדר י.א. עם לילות כמה בילתה
 בפני לוי הודתה כן בתל־אביב. שרתון
 בשווי מתנות זה מאדם קיבלה כי בעלה,

ויהלומים. תכשיטים כולל רב,
 את לבדוק יש כי טוען, לוי ארנון

 גרושתו בין האינטימיים מערכת־היוזסים
 השפעה להם היתה אם ולראות י.א. לבין

 צד־ שהיתה לאה, של מערכת־היחסים על
בחז שהיה י.א., לבין אלה בוועדות טוען

 שני בין להכריע עליו שהיה שופט, קת
האחר. הצד לעומת לאה של הצד :צדדים
 היחסים אם מסקנה תוסק כי מבקש לוי

 י.א., עם לאה קיימה אותם האינטימיים,
 היו ממנו שקיבלה התכשיטים ומתנות

הוועדה. החלטות על השפעה ,להם
 לאה מעורבת היתה שבה אחרת פרשה

 מרכזי לעד נוגעת בעלה, דברי לפי לוי,
והחשו הגדולים המישפטים באחד שהופיע

 הקאריירה במהלך הופיעה היא שבהם בים
ש ש.ר., בעד המדובר שלה. המישפטית

 ש.ר. המכס. של החקירות במחלקת עבד
 שאותה התביעה, של מטעמה כעד הופיע
 בעלה בפני הודתה היא לוי. לאה ייצגה

ב בבית־מלון בחדר ש.ר. עם בילתה כי
נתניה.

 אחד הוא לוי, מתייחס שאליו המישפט
תקו משך הארץ את שהסעירו המישפטים

 יצאו זה במישפט הנאשמים ארוכה. פה
יצאה לוי, לאה שהפרקליטה למרות זכאים

 אסור עורך־דין על להרשיעם. כדי מגידרה
 הצד מטעם המופיע עד עם יחסים לקיים
 עד ש.ר. העד היה הזה, במיקרה הנגדי.

 התובעת של העד התביעה, של מטעמה
 של חוות־דעת אסף לוי ארנון אך לוי. לאה

 כזה במיקרה גם כי הטוענים, מישפטנים
 חוקי מבחינת לפחות לפגם, טעם בכך יש

 של כתובים, ושאינם הכתובים האתיקה,
עורכי-הדין.

 הסתפקה לא לוי ארנון דברי לפי אולם
 עם רומנטיים יחסים בקיום אשתו־לשעבר

 אלא שלה, במישפטים המופיעים צדדים
 שעבדו ומתמחים אחרים עורכי־דין עם גם .

 כי בעלה בפני הודתה לוי לאה עימה.
 את כך אחר שעזב ב.ב., עם יחסים קיימה
עבודתו. מקום

 אמנם אין כי לוי טוען זה מיקרה לגבי
 החוק, מבחינת אלה ביחסים לפגם טעם

לב גרושתו של למעבידיה מציע הוא אך
 המקיימת נשואה אשה של זה, מצב אם חון

 בריא העובדים, אחד עם אינטימיים יחסים
במישרד. העבודה ליחסי

ה הוא זה מיקרה כי טוען לוי ארנון
 משלל הציבורית, מהבחינה ביותר, חמור

 עורך- לשעבר. אשתו של ההרפתקאות
 ופרחים מתנות לשלוח נהג אשר הדין,
 המישפטים באחד מעורב היה לוי, ללאה

 גם והוא בארץ, שנערכו ביותר המסעירים
 שמו הוזכר מכבר לא כאיש־ציבוד. ידוע

 בכיר לתפקיד כמועמד עורך־דין אותו של
הממשלתי. במישור ביותר

לוי, לאה קיימה אחרת יחסים מערכת
 נאשם שהיה עורך־דין עם בעלה, טענת לפי

כפרק מעורבת היתה היא שבו במישפט
 לוי לאה הודתה לא זה במיקרה ליטה.

 מדי אך אינטימיים. יחסים עימו קיימה כי
 סלסלה לוי הזוג לבית מגיעה היתה חג

 פרחים וזר טוב, מכל היה שבה גדולה,
 מתנות כי הודתה, דבר של בסופו גדול.
 שהיה עורך־דין אותו על־ידי נשלחו אלה

נאשם.
 נוגע לוי הודתה שבו אחר במיקרה

 אחוזי- לגבי בוועדת־ערר שישב לרופא
 רופא אותו מישרד־הביטחון. נכי של נכות
שיפו־ סמכות לה שגם בוועדה, חבר היה

גברי פרקליט־המדינה
 הוגשה שאליו בך אל

 לפרקליט־ העוזרת־הבכירה נגד התלונה
בפרשה. חוקר לוי, לאה תל־אביב, מחוז

 את או הדף את לוי מעבירה החודש בסוף
 החוב. את שיפרע כדי לבעלה, דפי־הנייר

 העבירה לא שאשתו גילה, כי טוען לוי
 אלא הסופרמרקט, י של המקורי הדף את לו
 בעטים כסף סכומי כתבה שעליו משלה, דף

 בנותיה. ושל שלה חתימות ולידם שונים,
ך אליהו לגרפולוג הדפים את לקח לוי  ב

 במיסמך לוי לטענת אישר וזה טובים
 מימצאיו את המדינה, לפרקליט שהועבר

לוי. של
 הראשונה בפעם גילה שכאשר טוען, לוי

 לסדר- על-כך עבר כזה, מסודר לא דף
 בפעם כי לאה ראתה כאשר ״אבל היום,

 לנסות, המשיבה היא הגבתי, לא הראשונה
 היה אחר-כך, שבא החודש של והחשבון

שלושה.״ פי גדול
 אשתו, נגד נוספות טענות יש ללוי אך

 יש שלדעתו שלהם, הנישואים מתקופת
 רשימה מפרט לוי ציבורי. היבט להם

בצו מעורבים שהיו גברים, של ארוכה
 כעורכת־ אשתו של בעבודתה שונות רות
קשרים קיימה שעימם המדינה, מטעם דין

ברש שר ם צרו ת
 לוי לאה של לשעבר בעלה

בתל־אביב, שרתון במלון י.א.

הצ לוי, לאה אחרי עקבו אשר פרטיים, בלשים
י.א. עם בהסתר שנפגשה בעת לצלמה ליחו

 עס אינטימיים יחסים קיימה היא כי טוען
מישפטיים. יחסים ביניהם היו שבה בתקופה

לאה עורכת־הדין
הגיש נגדה לוי,

 לפרקליוו־המדינה, תלונות לשעבר בעלה
בפרקליטות. הנאות מהנשים לאחת נחשבת

המדי את זו בוועדה ייצגה לוי לאה טית.
קיימה כי בעלה בפני הודתה היא נה.
אינטימיים. יחסים רופא אותו עם

הרו של שמו את לגלות הצליח לא לוי
 אשתו, עם אינטימיים בקשרים שהיה פא,

 אכן כי בכתב, הודאה ממנה קיבל אולם
 לחקור השילטונות על לוי לדעת כזה. היה

למע היתד. ואם רופא אותו מיהו ולברר
 עורכת- לבין בינו האישית, הקשרים רכת
 של החלטותיו על השפעה לוי, לאה הדין

 לאחוזי- בוועדת־הערר ישב כאשר הרופא,
מישרד־הביטחון. של נכות

של ״<דיד
אגא״

ה ך*■ ל א ב החוקרים, בפני שתעמוד ש  מדוע היא והגברים, לוי לאה פרשת י י
ובהק- בכתב בעלה, בפני להודות הסכימה

 זה כי טוענת היא בו. בגידותיה על לטה,
 יהיה שהכל ״רציתי שבה בתקופה היה

 לכן חדש. דף ושנפתח בינינו, בסדר
 לכתב דבר.״ בכל להודות מוכנה הייתי

 הפרשה ״כל לוי: לאה אמרה הזה העולם
 עכשיו נשואה. הייתי שבה לתקופה שייכת

 אותי.״ מעניין לא וזה נשואה לא כבר אני
ה פירוט על לוי לאה של תגובותיה

 כשנקראה שקטות. היו בעלה של האשמות
 בך, אצל לשיחת־חקירה שעבר בשבוע
 ״יכול הסופרמרקט: חשבונות על אמרה
 טעות.״ שם שהיתה להיות
 את הרחיבה לא הבגידה האשמות על

 זה עלי שאומרים ממה ״חלק הדיבור:
 לידידים־ממש מתייחס חלק דברים. סתם
 ללכת צריכים ידיד כל עם לא אבל שלי,

 הזה. בעניין לעסוק רוצה לא אני למיטה.
 ולא מצפוני, ועם עצמי עם שלמה אני

 הרבה הוא י.א. לגבי אחד. לאף רע עשיתי
 יחסים למערכת והגענו מני מבוגר יותר

 ביחד איתי עבד ב.ב. ממש. ידידים של
 נמצאת שאני גבר בכל לחשוד ואי־אפשר
 למיטה. איתו נכנסת אני כאילו במחיצתו

 הרבה בת ידידות זו לעורר־הדין, וביחס
 ואני שלי, אבא של ידיד גם הוא שנים.

 שזה בלי טובות פעמים הרבה לו עשיתי
 של העניין על שלי. לעבודה קשור יהיה

לדבר. בכלל רוצה לא אני הרופא
 כל להכות נוהג היה ארנון, שלי, ״הבעל

 איתו. מתעסקת שאני חשב שהוא בן־אדם
 במישטרה. אנשים של תלונות כך על יש

 לי לעשות צריך הוא מדוע מבינה לא אני
 והוא נשואים לא כבר אנחנו זה. כל את
עכשיו.״ גם לי לקנא צריך לא
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