
 עריוניס שובסים ששה יתנסו! השנח
 המחוזיים השובטים בין המאבק והחל
ת על ו מ ו ק מ ו ה נ פ ת ה ש

 מאד מעט היו כאשר המדינה, קום עם
 לבית־ לבחור היה שאפשר יהודים שופטים

 עורכי- גם למנות נהגו העליון, המישפט
 לא רבות שנים מזה אולם ידועים. דין

 ב־ שפיטה לתפקידי רגיל עורד־דין מינו
העליון. בית־המישפט

 על מתמנה, העליון בית־המישפט נשיא
 פורש כאשר לוותק. בהתאם המינהג, פי

 בין ביותר הוותיק תחתיו מתמנה נשיא,
 שר- יסטה לא ואם בית־המישפט. חברי

 תיכנון כבר יש זה, ממינהגו המישפטים
 בית־המיש* נשיאי לתפקיד שנים לעשרות

 מישפטנים עשו החישוב את העליון. פט
ה לפי כי ומצאו בדקו אשר מעוניינים,

 מאיר של תורו יגיע הוותק ולפי גילים
העליון, בית־המישפט נשיא להיות שמגר

ויתקון עליון שופט־
המייסדים מקבוצת

בהן שופט־עליון
מהוותיקים המבריק

 לפחות היה השנים כל במשך מסויים. מפתח
 ארוכות שנים מעדות־המיזרח. אחד שופט

 השופט זהו וכיום מני, משה השופט זה היה
 עומד כאמור, הוא, גם אך בכור. דוד

בקרוב. לפרוש
 דתי. לאדם משוריין לפחות אחד מקום

 זילברג. משה השופט זה היה רבות שנים
נת באחרונה רק אלון. השופט זהו וכיום
 השופטת העליון. לבית־המישפט אשד, מנתה
 זה תפקידה את ממלאה בן־פורת מרית

 שבבית־המישפט נורמה, וקבעה רב, בכבוד
לפחות. אחת אשה להיות חייבת העליון

 השלטת למיפלגה גם כי לשער אפשר
 מינוי על מסויימת השפעה יש במדינה

 שיש בוודאי ישיר באופן לא אם שופטים.
עקיפות. השלכות לכך

 יסיים כאשר שנה. 60 לו ימלאו כאשר
 הבא יהיה ,70 לו במלאת תפקידו, את

 שיהיה ברק, אהרון השופט בתור אחריו
 למשך נשיא יהיה הוא וגם .59 בן בערך אז
רצופות. שנים 11

 לרשת המועמדים את מחפשים כאשר
 יש לגימלאות, היוצאים השופטים את

 בבית־המישפט גורמים. בכמה להתחשב
לפי המשוריינים מקומות כמה יש העליון

רק_____
אחת אשה

 ערך הללו הגורמים ככל התחשב ף*
 מישפטנים בין תחקיר הזה העולם ■י■

 כמה ולהלן המישפטי, בעולם דבר ויודעי
 השנה שיתמנו אלה לגבי שהועלו, השערות
שיפרשו. הששה במקום עליונים כשופטים

(משמאל) לנדוי שופט־עליון
70 גיד עד

זוסמן נשיא
קובע השיער צבע

 המחוזי לשופט יש ביותר הטוב הסיכוי
 בשנים התבלט לוין מתל-אביב. לוין שלמה

 והמצד המלוטשים בפסקי־הדין האחרונות
 בבית- כבר ישב גם הוא שכתב. יינים

 לשנה קרוב זמני במינוי העליון המישפט
 וגם כמותו, היה לא שכמעט שיא תמימה,

 שונאים, לו שאין אדם הוא חיל. עשה שם
בטוחים. כמעט סיכוייו הכל ולדעת

ל רב סיכוי נותנים אין זאת לעומת
המחוזי בית־המישפט נשיא של מינויו

 למרות כהן. בנימין השופט בתל־אביב,
 שנונה לשון בעל חכם, כאדם ידוע היותו
 מפני ראשית, סיכוייו. מעטים ישר, ושכל
ה ביודהמישפט כנשיא מונה עתה שזה

 כי אומרים יש ושנית, בתל-אביב. מחוזי
 בבית־המישפט זמני במינוי ישב כאשר

 קנה לא בלבד, חודשיים במשך העליון,
רבים. ידידים שם לו

העל בבית־המישפט עתיד המנבאים יש
 מקום ממלא שהוא לוין, דב לשופט יון

או בתל־אביב. המחוזי בית־המישפט נשיא
 שזה טוענים בו המצדדים אותם גם לם

 שהוא מפני ראשית, מדי. מוקדם עדיין
 ושנית, הנשיא, מקום כממלא עתה זה מונה
 בית- של התווך מעמודי אחד היום הוא

 לא ועדיין בתל־אביב, המחוזי המישפט
שעתו. הגיעה

 המחוזי בית־המשיפט של הנשים שלוש
 הדסה מעולות. מישפטניות כולן בתל־אביב

 אבנור וחנה ולנשטיין, שולמית בן־עתו,
של המצויינים פסקי־הדין בזכות התפרסמו

 בבית־המישפט לאשה החדש התקן אולם הן.
 אותו יגדילו שלא ועד עדיין. תפוס העליון
השלוש. כל של סיכוייהן בינתיים קטנים

 נציג של מקומו להתפנות שעומד כיוון
 יש העליון, בבית־המישפט עדות־המיזרח

 התל־ השופט את כך לשם בחשבון המביאים
 צעיר שופט חוא קדמי קדמי. יעקב אביבי
 לשופט ומי׳נויו ,.47 בן הוא משמע. תרתי

 עבר בעל הוא אבל שנתיים. בן רק הוא
 הצבאית בפרקליטות המדינה, בפרקליטות
 את אחרים מציבים לעומתו ובמישטרה.

ל כמועמד מירושלים הדיה עזרא השופט
 יותר ותיק הוא הספרדי. השופט תפקיד

 בן והוא בגיל. יותר מבוגר וגם בשפיטה,
 ירושלים. של המפוארות המישפחות לאחת

 אל- שלמה הוא זה לתפקיד נוסף מועמד
 בבאר- המחוזי בית־המישפט נשיא קיים,
 הובטח המקום כי אומרת שמועה שבע.

בכור. של מינויו בעת כבר לו
 יודעי מצביעים האחרים השופטים בין

)60 בעמוד (המשך

כן־עתו מועמדת קדמי מועמד ולגשטיין מועמדת לוין מועמד
במחוזי הצלחה ספרדי שופם דרוש אחת לאשה רק תקן מלוטשים פסקי־דין
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