
 יהיה הוא המתה גופתי עד ל, ף*
 ראש- סגן קרא !״עליון שופט /<•

 מימי באחד ארליך, שימחה הממשלה,
 ראש- מישרד במיסדרון שעבר, השבוע

הממשלה.
 להתמנות הזה האיש בעד למנוע ״צריך

 של הנשיא־לשעבר אמר עליון!״ כשופט
 זוס- יואל הדוקטור העליון, בית־המישפט

ש שופטים־עליונים־לשעבר, בפגישת מן,
פולי ״זוהי שעבר. בשבוע בביתו נערכה
 לזה לתת אסור בית־המישפט. של טיזציה

זוסמן. הוסיף לקרות,״
 עליון שופט לכהונת שמועמדותו האיש

 מישרד־ מנכ״ל הוא רבה כה תסיסה עוררה
נאמן. יעקוב הדוקטור האוצר,

מן א ב יש לנ רו
 ת !הסלי״סי בוועידה
נוי מי ם ל ט״ נ  שו

לנדוי השופט ורק
חמיוו למנוע יכול

 שאנן. שעבר השבוע בסוף היה נאמן
 היה הוא שייבחר. משוכנע היה הוא
 הלובי, פעילות את שעצר עד שאנן, כה

 האחרונים בשבועות הקים עצמו שהוא
וחיר הוועדה־למינוי־שופטים, מקורבי בין
 בענייני לארצות־הברית לנסוע לעצמו שה

מישרד־האוצר. מישרדו,
 הפוליטיקאים

יכריעו______
הרג את לבסס מה על היה ;אמן י■
 לו מובטח זה בשלב הטובה. שתו *

 למינוי־שופטים. הוועדה חברי בקרב דוב
 ייבחר הוא מהפך, בוועדה יתחולל לא אם

עליון. כשופט הקרובים בשבועות
 שני הם שופטים למינוי הוועדה חברי

 ושר־ הורביץ יגאל (שר-האוצר שרים
 חברי־כנסת שני ניסים), משה המישפטים

 חרות וח״כ מלמד אברהם המפד״ל (ח״כ
 ולישכת־ נציגי־ציבור שני שילנסקי), דב

 גולדנברג אמנון (עורך־הדין עורכי־הדין
 שופטים ושלושה טוניק) יצחק ועורך־הדיו

 משה העליון בית־המישפט (נשיא עליונים
 ומנחם בן־פורת מרים והשופטים לנדוי

אילה).
 תומכים וניסים הורביץ השרים, שני

 ש־ טוענים בכנסת נאמן. של במועמדותו
 הדרך זו כי נאמן במינוי תומך הורביץ
 להיפטר יכול הוא שבאמצעותה היחידה

 — ניסים ולגבי מישרדו. כמנכ״ל ממנו
 :ברורה לנאמן שלו המייוחדת הקירבה
ש גולדנברג, עורך־הדין דתיים. שניהם
 ל- יוצאת־דופן נאמנות לאחרונה הפגין

 וכמוהו בנאמן, הוא אף תומך שילטון,
אילון. הדתי השופט גם

ב תומך שבוועדה חברי־הכנסת מבין
 הראשון ביום מלמד. המפד״ל ח״כ נאמן

 של המיכתבים במדור שלו מיכתב פורסם
 שלפיה ידיעה בו מכחיש מלמד הארץ.

 נאמן. של בחירתו למען בלובי פועל הוא
 מלמד היה הזה במיכתב־ההכחשה גם אך

יתמוך. ובמי יצביע כיצד ציין ולא זהיר,
 כמובן, ההלצה דרך על הטוענים, יש

 לבית־המיש־ נאמן בבחירת תומך שמלמד
 האוצר. מקופת להרחיקו כדי העליון פט

הצעי חוגי על נימנה שנאמן לכל, ידוע
 במיפ־ מלמד של יריביו המפד״ל. של רים

והתור המתרימים מגדולי היה וכי לגה,
 הליצנים המפד״ל. צעירי של לקרנות מים

 בריקון מעוניין שמלמד עוד, טוענים
 ולכן האחרון, השקל עד הצעירים קופת

 השפעה מכל נאמן את להרחיק מנסה הוא
הכספים. ענייני על

 לגבי עמדתם את קבעו לא עדייו שניים
 שילנסקי דב ח״כ — נאמן של בחירתו
 בן- מרים העליון בית־המישפט ושופטת

 בית- נשיא גם אליהם מצטרף פורת.
 אמר אמנם הוא לנדוי. משה המישפט,

מת שהוא זוסמן, לשעבר, העליון לשופט
 השופטים בקרב אולם נאמן, למינוי נגד

 דבר של בסופו כי הטוענים יש העליונים
 כפי שר־המישפטים, בעמדת לתמוך יחליט
 עבור ויצביע אחרות, בהזדמנויות שעשה
 המתנגד הוא טוניק עורך־הדין נאמן.

הוועדה. בתוך לנאמן והיחיד החריף

ובדר במיפלגות בכנסת, מתנגדי־נאמן
 מערכת־המישפט של יותר נמוכים גים

 גיר- לנדוי. על יהבם את מטילים בארץ,
 הבחירה. תיפול או תקום שעליו היא סתם
 טוענים בהתנגדותו,״ לנדוי יתמיד ״אם
 ייבחר, לא שנאמן רב סיכוי ״יש הם,
 עכשיו כביכול, לו, שיש הרוב חרף

 עוד השופטים מינויי בתולדות בוועדה.
 לעמדתו בניגוד נבחר ששופט קרה לא
 מפאת העליון. בית־המישפט נשיא של

 האחרים כל ישנו הנשיא, של כבודו
הצבעתם.״ אופן את

 המפבש
ארליך של

ראש סגן ובראשם ;אמן, תנגדי דל
 משליכים ארליך, שימחה הממשלה ■■•
 ארליך ניסים. שר־המישפטים על יהבם את

 חבר־מיפלגתו על אדיר מכבש מפעיל
 של במועמדותו יתמוך שלא כדי ניסים,
הקושרת האישית הידידות למרות נאמן,

לחי האוצר. ומנכ״ל שר־המישפטים את
 שיבהיר מניסים, ארליך דורש לופין

 אמנם ניסים, שהוא, ללנדוי אישית בשיחה
 הדבר אין אך בנאמן, לתמוך מוכרח
 העליון. בית־המישפט נשיא את מחייב
תת לנאמן לנדוי התנגדות מכך: ויותר
 עצמו שהוא למרות ניסים, דעת על קבל

נאמן. בעד יצביע
 עזה, כה התנגדות המעורר האיש מיהו

 את שוללים ששופטים־עליונים־לשעבר עד
מפ ושרים העליון לבית־המישפט צירופו
לס כדי איומים ומשמיעים לחצים עילים

בחירתו? את כל
 לצופי־הטלוויז־ היטב מוכר נאמן יעקב

 הורביץ, ייגאל ששר־האוצר, פעם בכל יה.
 כמעט קורה והדבר — המירקע על מופיע

להב חדי־עין צופים יכולים — יום מדי
 של לכתפו מעבר המבצבץ בראש חין

 עדיין איש נאמן. של ראשו זהו הורביץ.
מא להיראות מצליח הוא איך הבין לא

ממנו. נמוך שהוא למרות הורביץ, חורי
חושלו והורביץ נאמן שבין היחסים

 לענייני- יועץ הפך נאמן שעורך־הדין בעת
 נאמן, ׳הורביץ. איש־העסקים של מיסים

 כמומחה נחשב מיסים, בדיני הבקיא
 הסיבות אחת זוהי בארץ. זה בשטח 1 מס׳

 הרמה. למישרה כמועמד שמו להעלאת
 אפילו העליון בבית־המישפט אין כיום

למיסים. מומחה שהוא אחד שופט
חברו

המר של
 מים־ ביניהם כבדים, לקוחות לכד ^
 פנו בארץ, ביותר מהגדולים עלים >ייו

אד־הוק שיטפל כדי נאמן אל רבים

 נאמן שד קשדיו
־הנשק עם חו  חו
 צע■ו■ ועם נץ

, ו ״ ז נ מ  גוש־ ה
דחי ת רן וק ם י נ אמו
 מעורבים. הם שבהן מסויימות בפרשות

 אבא ח״כ לשעבר, שר־החוץ כשהסתבר
 חשבון־ פרשת את שהזכירה בפרשה אבן,

 ח״כ לשעבר, ראש־הממשלה של הדולרים
 כדי נאמן אל פנה הוא רבץ, יצחק

 כל את אז גייס נאמן מצרה. שיחלצו
 כדי כוח־השפעתו, כל ואת שלו הידע

 אחר־כך לדין. אבן העמדת את למנוע
 חסך ״נאמן נאמר: אבן כך על התבדח

 לקח אבל לירות, מיליון של קנס לי
כשכר־טירחה.״ אותם

 בעיסקות לענייגי־מם יועץ היה נאמן
 מישפחת של עיסקות־קרקע בעיקר שונות,
 מונה בטרם עוד הירוק. לקו מעבר הורביץ
הת את הסתיר לא כשר־האוצר, הורביץ
 של הגאוני הפינאנסי ״הראש מן פעלותו

יענקל׳ה.״
 אינם ומנכ״לו השר יחסי שהיום אלא

 לאותם אוזן מטה הורביץ אידיליים. כה
הובי נאמן של שעצותיו בפניו, הטוענים

 בתחומי כשר־האוצר, שלו, לכישלונות לו
לאנ כנאמן ידוע שהורביץ אלא הכלכלה.

 כאשר רק נאמן את יפטר הוא שיו.
נפש. עד מים יגיעו

 לפני דתית במישפחה נולד נאמן יעקוב
 העממי- בבית־הספר למד הוא שנה. 40כ־

 ואחר־כך בתל־אביב, תורה יסודי דתי
 בפרדס־חנה, נועם במידרשיית ללמוד פנה
 ביניהם המפד״ל, מצעירי רבים למדו שבה

 מראשי וכמה המר זבולון שר־החינוך
 לימודיו את שסיים אחרי גוש־אמונים.

 הוא כרס־דיבנה. בישיבת למד במדרשיה,
 מבתי־ אחד בכל מצטיין תלמיד היה

חבש. ספסליהם שאת הספר
באוניבר התחיל הגבוהים לימודיו את
 למיש־ בפקולטה בירושלים, העברית סיטה
 בהצטיינות. אותם סיים לדבריו פטים,
 כמזכיר מעבודה, התפרנס זמן באותו

 ברשויות שיטווז־המיסוי לבדיקת הוועדה
וית אלפרד השופט בראשות המקומיות,

 כרבים עשה, לא שלו ההתמחות את קון.
 מי אצל אלא - עורך־דין, אצל אחרים,
 היום והינה מחוזית שופטת אז שהיתה
בווע חברה העליון, בית־המישפט שופטת

 לכהונה נאמן ייבחר אם שתחליט דה
בךפורת. מרים :הרמה
 מאז טובים יחסים שוררים השניים בין

 בן- אולם כמתמחה. אצלה עבד שנאמן
כנר מתנגדת חכמה, כאשה הידועה פורת,

 מובהק כה פוליטי למינוי היא אף אה
 החליטה לא ועדיין העליון, לבית־המישפט

תצביע. כיצד

 וגוש- ויוויאן
אמונים

 בבית־הספר נאמן המשיך לימודיו ת
ניו־יורק. אוניברסיטת של למישפטים

כמצ קיבל מוסמך-למישפטים התואר את
 ההתמחות את השלים לארץ, חזר אז טיין.
 בתל- גורניצקי עורכי־הדין במישרד שלו

המישרד. בעבודת והשתלב אביב
 בשלוחה כאסיסטנט גם עבד עת באותה

 למישפטים הפקולטה של התל-אביבית
 נסע '68ב־ העברית. האוניברסיטה של

— דוקטור תואר קיבל לניו־יורק, שוב


