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 לו אמרתי בראשו. ניענע והוא
להיכנס.״

 של מחדרה יצא שניניו אחרי
 ב־ השוודית גם הופיעה אניטה,

 ורצתה ערומה כשהיא מיקלחת
 טרם עצמו שג׳קי כיוון להתקלח.

 נכנסה היא המיקלחת את סיים
 והחלה החמים למים איתו יחד

 שנית התלהבו הם גבו. את מסבנת
 המיקלחת. בתול נוסף מגע וקיימו

 על ביעף עבר אמון חוסר של מבט
הנכ השופטים שלושת של פניהם
בדים.

 רכון היה באולם שישב הקהל
 מה־׳ אחת מילה לאבד שלא קדימה
הנתנייתי. הדון־ז׳ואן על־ידי נאמר

צנג עו׳׳ד
בחוק פירצה

 מהמיקלחת אניטה יצאה כאשר
 אשר בסוזאן נפגשה במגבת עטופה

 להתרחץ. כדי מחדר־השינה באה
 והאווירה לזו זו חייכו השתיים

 חיבק שג׳קי לבבית כך כל היתה
 לחדר- איתה ונכנס סוזאן את

השינה.
 שוב קיימתי כך שאחר לי ״נדמה

 הפעם ג׳קי אמר סוזאן.״ עם יחסים
 בצחוק פרץ והקהל כלשהו. בהיסוס

 להוציא ציווה בית־המישפט פרוע.
 להתאפק יכלו שלא צעירים ארבעה
 על שב השקט רם. בקול וצחקו

 צורך ללא לספר המשיך והעד כנו,
בן־שחר. אהרון סניגורו, בשאלות

 סוזאן, עם לחדר ״כשנכנסתי
ה על יפה מוסיקה שוב שמתי

 ,סטופ׳ לי אמרה היא אבל מערכת,
 ולכן להמשיך, יכולה אינה היא כי

אותה.״ עזבתי
ה האורגיה נגמרה זה בשלב
 אותה שיקהו ביקשה סוזאן ארוכה.

 שהיא אמרה ואניטה למלונה,
 המיטה על ערומה נשכבה עייפה,

 ג׳קי סיגריות. לה שיביאו וביקשה
 אותה ונעל הדירה דלת את סגר

 לאניטה,״ יפריע לא שאיש ״כדי
 עליו היה שלו. למיני־מרקט והלך

חפי משם נטל והוא סחורה, לפרוק
 כאשר אניטה. עבור סיגריות סת

 לא משעה פחות אחרי לדירתו חזר
 מצא הוא בדירה. אניטה את מצא
 והבין המדרגות, לעבר פתוח חלון

זה. מחלון נמלטה הצעירה כי
 העלילו הן מדוע יודע ״אינני

 אין יפה, כך כל היה הכל עליו
 כך איתן.״ קדה מה מושג כל לי

 הראשית. עדותו את שבידו סיכם
 התובעת של תורה הגיע כאשר
 בחקירה אותו לחקור שניט נורית
 כבר הסיפור כי היה נראה נגדית
תום. עד מוצה

ש ט פ מי
השלושה טובים

השג״ס מן
 כית־הדין שד פסק

 זישפת 7ש המשמעתי
 תקף עורכי-הדין

 עז־ידי ניתן אם רק
 שופטים שלושה

ערי רשיון נשלל פעמים שלוש

 עורך־דיו דויד, משה של כת־הדין
ל השלילה היתה פעמיים מאילת.
 השלישית ובפעם קצובה, תקופה
בו כה עד עולמית. השלילה היתה

 בגלל הללו מפסקי־הדין אחד טל
 1972 בשנת נעשתה העבירה שיהוי.

 .1980 בשנת ניתן הסופי ופסק־הדין
ה פסק־הדין גם בוטל אלה בימים
עולמית. עורו־הדיו את משהה

 לחולל הצליח השני פסק־הדין .
סני עורכי־הדין. בלישכת מהפכה

 הצעיר עורך־הדין דויד, של גורו
 פסק כי הלכה קבע צנג, שמואל
 שופטים, שני על־ידי רק שניתן

 לישכת של המשמעתי בבית־הדין
 עור־ הרבה תקף. אינו עורכי־הדין,

 האחרונות, בשנים שנידונו כי־דין,
 דנו אם לברר כדי לפשפש מיהרו

שופטים. שלושה או שניים בעניינם
 בשנת ממנו נלקחה בתו אשר דוד
 שלח והוא מאוד, נרגז היה ,1972

 מיכתב זה. בעניין שונים מיכתבים
 סוציאלית, לעובדת נשלח ׳אחד

 את קצוב. לזמן הושעה ובגללו
 בית- לנשיא שלח המכריע המיכתב
 לנדוי. משה כיום, העליון המישפט

 מילים כמה זה במיכתב כתב הוא
 ונטלו דמו את ששפכו על זועמות

 אלה ממילים כמה ממנו. בתו את
לדין הובא כך על מעליבות. היו

דויד עו״ד
בוטלו השלילות

 עורך־ הולמת שאינה התנהגות על
דיו•

 בשנת נכתב המעליב המיכתב
 המחוזי בבית־הדין הדיון ,1972

 ,1979 ביוני 18ב־ הסתיים בחיפה
רש הורשע. האילתי ועורך־הדין

 להיות עליו ונגזר ממנו נשלל יונו
עורכי־הדין. מלישכת מורחק

 התקבל הפסק מפתיע. גילוי
 הדיון בלבד, שופטים שני על-ידי

 עורך־ אך בשלושה, אמנם החל
 מיד הודיע שור אלכסנדר הדין

להודי ״הרינו הישיבות: בתחילת
ולהש להמשיך ממני נבצר כי עכם
 ביתי כחבר זה בתיק בדיונים תתף

 הדיון לכללי 76 כלל לפי הדין.״
 בית- יכול עורכי־הדין לישכת של
 דיינים בשני דיוניו את להמשיך דין

ו להמשיך מאחד נבצר אם בלבד,
. להשתתף.

ימי מימים בלישכה נהוג זה כלל
 בחוקיותו. ספק הטיל לא ואיש מה׳

 לפיו. ניתנו אשר פסקי־הדין ורבים
 ל- בית־הדין גילה במפתיע אולם

 של עירעורו עלה בפניו עירעורים
 ליש־ בחוק נוגד סעיף קיים כי דוד,
 לחוק 18 סעיף עורכי־הדין, כת

 בית־דין ״כל :מפורשות הקובע
בשלושה.״ ידון משמעתי

 עורכי־הדין על־ידי הוחלט לכן
 ויוליוס מלמו׳ יוסף גרוסמן, חיים

 על־ידי שהוצא פסק־דין כל כי בק
 משלושה פחות של בהרכב הלישכה

 דויד משה של פסק־הדין תקף. אינו
 לחזור יש כי קבעו והשופטים בוטל

 בגלל אולם חדש. הרכב ולהרכיב
ה ביצוע מאז שעבר הרב הזמן

 לשקול השופטים מציעים עבירה
 נגד ההליכים בהמשך מקום יש אם

דויד.


