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 עט מדבר אפילו הייתי לא אני

ש מפני רק אחר. עורך־דין אף
הס מיזרחי את כך כל הערכתי

שעשיתי. מה את לעשות כמתי
רוגן. של דבריו באן עד

 לרמתו ״לדדת
ריגו״ של ^

 הגיש רודה אמנון פרקליט ך*
ו מיזרחי, נגד כתב־אישום 1 י

 למתן בהדחת־עד אותו האשים
 כתב״ עד. ובהטרדת עדות־שקר,

 פרקליט־ על־ידי אושר האישום
בך. גבריאל המדינה,

בתקו להתברר התחיל המישפט
בספ הפרקליטים, עיצומי של פה

.1979 טמבר
 לישכת ראש ייצג מיזרחי את

 לא גולדנברג. אמנון עורכי־הדין,
ה הפרקליטות. מצד הופעה היתד,
 לסני־ הורה שטרוזמן אורי שופט
הטע את להציג מיזרחי של גורו
 את ודחה שלו, ד,טרומיות נות

הפרקלי לתשובת המישפט המשך
טות.
עוב נקטו אוקטובר בחודש גם

 וטרם עיצומים, הפרקליטות די
גול של לטענותיו תשובה ניתנה

השופט החליט זה במעמד דנברג.

 1975 מאז נמשך שהעניין בכך כי
 לעו־ במיוחד גדול. עינוי־דין יש

 יום־יום להופיע שצריך רך־דין,
 ש־ בכך תלוי והוא בבית־מישפט,

 התביעה לו. יאמינו בתי־מישפט
בוטלה. מיזרחי עורך־הדין נגד

ו לעבודה, חזרה הפרקליטות
 שהוגשו הראשונות התביעות אחת

 עורך־ נגד מחודשת תביעה היתד,
ה לאישומים הוסף הפעם הדין.

 שיבוש של האישום גם קודמים
 חתום היה הפעם גם הליכי־מישפט.

רודה. עליה
להת התחילה השניה התביעה

שטיינ חיים השופט לפני ברר
 ל־ הסניגור הגיש אז אולם ברג.

 בקשה של העתק בית־המישפט
ההלי את לעכב המישפטי, ליועץ

מרשו. נגד כים
ה את דחה שטיינברג השופט

 של תשובתו את לקבל כדי דיון,
ה של תשובתו המישפטי. היועץ
נע הוא כי היתה המישפטי יועץ

 הוא ההליכים. לעיכוב לבקשה נה
 מתאים ד,מיקרה כי למסקנה הגיע
 בלישכת מישמעתי לדיון יותר

נסגר. והתיק עורכי־הדין
בז פניתי אני ״גם רונן: זועם

ש וביקשתי המישפטי ליועץ מנו
 הוא אבל נגדי, ההליכים את יעכב

 לישכד, הקיימת הית אילו סירב.
 היה אפשר אולי מיסעדנים, של

 אבל !אליה הדיון את להעביר
בזו.״ לישכה אין

להי סירב מיזרחי עורך־הדין
 בשי־ הזה. העולם כתבת עם פגש

הוא העניין שכל אמד חת־טלפון

וש די, סבל שהוא נגדו, עלילה
רו של לרמתו ״לרדת מוכן אינו
איתו. ולהתווכח נן״

 הדבר את מלהסביר ״התעייפתי
 גורמים.״ מיני לכל

 ה־ ליועץ הבקשה כי אמר הוא
 והוא מאוד, ארוכה היתד, מישפטי

 מכיוון אליה, להתייחם יכול אינו
סניגורו. אותה שהגיש

 זאת, לעשות סיבה לרונן ״היתד,
 לכך,״ להיכנס רוצה אינני אבל
השיחה. את וסיים מיזרחי, אמר

עו- כית־המישפט תיקי **
ש הראשון, במישפט כי לה

 טען שטרוזמן, השופט לפני נידון
 שאפילו טרומית, טענה הסניגור

 אמר, אשר את לרונן מיזרחי אמר
 לעדות־ עד הדחת עדיין בכך אין

להו טרח לא שאיש מכיוון שקר.
 אמר ומתי רונן, שיקר מתי כיח

 עדותו שדווקא יתכן ולכן אמת.
 ואז אמת, היתה בביודהמישפט

 מיזרחי אך לעדות־שקר. הדחה אין
 להכחיש תוקף בכל המשיך עצמו

 כלשהי שיחה ביכלל לו שהיתר,
בבית־המישפט. רונן עם

רו שיקר מיזרחי, של לטענתו

 בעיני חן לשאת כדי במישטרה נן
 יושב־ראש שהוא בתאונה, הנפגע

מיסעדתו. ממוקמת שבו הבית ועד
 כתב־ את שביטל בית־המישפט

 שביתת־הפרקליטים ביגלל האישום
 גדול ספק שיש דעתו את הביע

 הוא אך עד. הטרדת כאן היתד, אם
 האישום בנקודת דעתו הביע לא
 לעינוי- והתייחס הדחת־עד, על

 לעורך־הדין, שנגרם הרב הדין
 משפט היה שלמה שנה כאשר
צווארו. על תלוי כזה חמור

 ליועץ גולדנברג של במיכתבו
ההלי עיכוב לבקשת המישפטי,

 עינוי- את במיוחד הדגיש כים,
כתו בעיקר למרשו, שנגרם הדין
כתב־ד,אי הגשת שלפני מכך צאה
באמ הדבר התפרסם השני שום
 להכפשת וגרם התיקשודת, צעי
מיזרחי. של שמו

הו השני כתב־האישום לדעתו,
 של לכוונתו מוחלט בניגוד גש

להפ רצה אשר שטרוזמן, השופט
מיזרחי. של עינוי־הדין את סיק

 מחודש עיכוב־ההליכים בצו
 המיש־ היועץ ששלח השנה, מארס

 בגללו ואשר לבית־המישפט, פטי
 היועץ מסביר ונגנז, התיק נסגר

 בנסיבותיו המיקרה כי המישפטי
 ב־ מישמעתי לדיון יותר מתאים
 הוא אולם עורכי־הדין. לישכת
מאלפת: פיסקה מוסיף
 הנאשם את הזהרתי זאת ״עם

 תוך עבירה יעבור אם כי (מיזרחי)
 אשקול בחוק, הקבועה התקופה

 זה.״ בתיק נגדו ההליכים חידוש
ן■ אלון אילנה

ה העולם 2245 הז

דוה העולם דנשבץ
מיזרחי נגד רונן
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