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 לזכר תפילה נשאה מסיבה כל בהתחלת
 מכל וביקשה נר, הדליקה אחר־כך אביה,

 ובאופן במעשים החוג למען לתרום חבר
ורי מישחקים ניהלה כך ואחר חומרי,
 מסורתית,״ אני דתייה. לא ״אני קודים.

 למדתי מתקדמת, אשה ״אני מדגישה, היא
 ואני בתל־אביב, ופסיכולוגיה מישפטים

ניהל שירים. וכותבת שפות שש דוברת
 שם על שנקרא לתיירות־פנים מישרד תי

 הרב והעומס ההוג פעילות ׳בגלל בני.
הפסקתי.

 אשה מכל ביקשתי השימחה ״בהתחלת
מהססות הן בהתחלה זוג. בן לה שתבחר

¥  העל- לבית־המישפט המינויים וטו ן*
 עורכי-הדין בין אלה בימים החל יון ש

 העליון בית-המישפט במדינה. והשופטים
 עומדים מהם ששה שופטים. 12 היום מונח

 שלושה הקרובה. השנה במשך לפרוש
רא של מהמינויים האחרונים המוהיקנים

 יואל השופטים הם החמישים שנות שית
 משה העליון, בית־המישפט נשיא זוסמן,
 מתקרבים שלושתם ויתקון. ואלפרד לנדוי
 הפרישה גיל שהוא ,70 לגיל אלה בימים

 הראשון הדור מסתיים לכתם עם לשופטים.
העליונים. השופטים של

 סמל במדינה הפך העליון בית־המישפט
 ומעוז הצדק רדיפת החוק, שלטון של

 על להימנות הוא גדול כבוד הדמוקרטיה.
 אופי בעלי בהיותם הן הידועים שופטיו,

 הם דגולים. כמישפטנים והן דופי, ללא
 וגם ופליליים. אזרחיים, בערעורים יושבים

ה הבג״ץ הוא כבית־מישפט־גבוזדלצדק,
מפורסם.

 הססגונית הדמות כהן, חיים השופט גם
מת העליון, בבית־המישפט שישבה ביותר

 בית-המיש- את ויעזוב הפרישה, לגיל קרב
 למרות הבאה. השנה בתחילת העליון פט

 כי נראה והמתקדמות הצעירות דעותיו
 כבוד שהביא כהן, על גם פסח לא הגיל

העליון. לבית־המישפט רב
 פרישה לגיל יגיע אשר שלמה השופט

 יפרוש אחריו ומיד השנה, יוני בחודש
בכור. דוד השופט

 שנים־עשר מבין ששה יפרשו כאשר
ו תקופה. של סופה זה יהיה השופטים,

 העליון בית־המישפם של תיפקודו המשך
במקומם. שימונו בשופטים תלוי

 מקומות
משוריינים

 כנשיא לכהן זוסמן השופט מונה אז
ה כל נשקו העליון, בית-המישפט יי•*

 בצעירותו אשר האיש פיו. על מינויים
 לוהט. אופי בעל נשאר שיער, אדום היה

 את שעורר מי כי חששו בבתי־המישפט
התקד סיכויי את איבד הנשיא של חמתו
לבית־ האחרון המינוי כי גם נאמר מותו.

בנה עם רבץ
בשר־ודם אני גס

 להן: אומרת אני עליהן. לוחצת אני אבל
עכ לעצמך תעזרי שלך, ההזדמנות ,זאת
 כבר וזה מאוחר.׳ יהיה אחר־כך שיו.
הת כמה התחתנו. זוגות כמה פרי. הניב
מכוב מטרה למען הכל אבל לצאת, חילו

ת מדגישה. היא בלבד,״ נישואין — ד
ב תמיד לבושה היא נזירה. אינני

 והשלום. האהבה את מסמל ״לבן לבן.
לס רוצה אני בלבן שינאה. מסמל שחור

ו לברכה זיכרונו לאבי אהבתי את מל
לאחרים.״ — דרכו

נבי מעין בהודייה רואים החוג חברי
 מסתכלים הם רוחנית. מנהיגה או אה

 בי מתאהבים ״אנשים בהערצה. עליה
 ״מצלצלים מספרת, היא רוחנית,״ מבחינה

חוש בלילה. להירדם יכולים לא כי אלי
 לבי מדוייק. לא זה נזירה. שאני בים

 אומר שלי הילד האנשים, לכל אהבה גדוש
 לא שאני הילדים, כל של אמא שאני

הת כבר הוא אבל בשבילו. אמא מספיק
 גברים טהורה, שאני חושבים לדבר. רגל
 בשר־ודם, אשה בי לראות מסוגלים לא

מא אני הנשים. כל כמו אשה אני אבל
 חתונה בלי משותפים בחיים אפילו מינה
 ממישפחה אני השני. את אחד להכיר כדי

 בחיים משברים עברתי מבבל, מכובדת
 למשל, לי. שקורים בניסים מאמינה ואני
 מתאונת־דרכים פעם ניצל שלי הבן

 מעל אותו הורדתי אחרת ופעם משולשת.
 שבני ברגע שנה. 30 קיים שהיה עץ,
 בגלל ונפל. התמוטט העץ מהעץ, ירד
אמונה. מלאת אני זה

 של שהבן שאומר יפה פיתגם יש ״אבל
 שגברים רוצה אני יחף. הולך הסנדלר

ש יחשבו שלא בודדה, אני שגם ידעו
 רבים, לבודדים עוזרת אני בשר־ודם. אינני
 בשר- גבר מגיע לי גם לבד. אני אבל
 טובה, אם לדוגמה, עקרודבית אני ודם.

 זמן לי ואין ■מצויינת ומבשלת תופרת
חתן.״ לי למצוא

 התל־ המחוזי השופט של העליון, המישפט
 על־ידי מאד נתמך בייסקי משה אביבי

 רבה תמיד,ה בשעתו עורר זה מינוי הנשיא.
 עורר כי אומרים ויש מישפטנים, בקרב

 הבינו לא אשר שופטים, אצל תרעומת
ה כל מבין נבחר בייסקי דווקא מדוע

לתפקיד. האפשריים מועמדים
 לבית- המינויים מרבית היו היום עד

 בתי־המישפט שופטי מבין העליון המישפט
 הכישורים אלה היו ובדרך־כלל המחוזיים.

 אול* המינוי. קבעו,את אשר המישפטיים
 נתמנו לממשלה מישפטיים יועצים גם

 כך העליון. לבית-המישפט רבות פעמים
 שכיהנו שופטים שלושה היום יש למשל
 מאיר כהן, חיים מישפטיים, כיועצים בעבר
ברק. ואהרון שמגר

 אנשים גם הם טובים סיכויים בעלי
 ברק אהרון גם האקדמי. בעולם בולטים

 בפקולטה פרופסורים היו אלון מנחם וגם
 לבית- מינויים לפני בירושלים למישפטים

העליון. המישפט
56


