
כספי סניגור
ותוסס צעיר

הזה. המישפט לפני האחרים את כלל
 צריכה שבהן רבות נקודות שיש מאחר

 פגישות היו מתואמת, להיות ההגנה
 המישפט, במהלך הסניגורים בין אחדות
 ההגנה מנהל כי בשתיקה, הסכמה ונוצרה

 תוסיה־ כולם, שבין הבכיר הסניגור הוא
 ירושלמי במלון המפוארת בדירתו כהן.

 וכאשר נפצע, מאז הפגישות רוב נערכו גם
 עורכי־הדיו בין חילוקי־דעות התעוררו

 תוסידד זה היה מישפטית, לטקטיקה באשר
 דעת על נתקבלה ודעתו שהכריע, כהן

ערעור. ללא היתר
 בשלב נטו עורכי־הדין שבין הצעירים

 על פעמיים נשבר שגוטליב אחרי מסוים,
 חקירתו, המשך על לוותר דוכן־העדים,

 ולאמר אחידה, חזית לבית־המישפט להציג
ב וטעם צורך שאין החליטה ההגנה̂ 

 כבר שהוא כיוון העד, של חקירתו
 אחרי אולם הכל. על רושמו את השאיר

 לעשות שלא הוחלט המלון, בדירת דיון
את לנהל ולהמשיך כזה, דרמאטי צעד
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תומה. עד קונסרבטיבי, באורח החקירה
 ההצעה את מישהו העלה כאשר גם

 אין כי התביעה ראיות תום עם לטעון
 עד־ של עדותו בגלל לאשמה, להשיב

 ורק דעות. ברוב ההצעה הוסרה המדינה,
 הנסיבות בגלל קורח, הרב של סניגורו

 טענה לטעון הוסמך — לגביו המיוחדות
השופטים. על־ידי נדחתה אשר זו,

 להארכת הביא הסניגורים של ריבוים
 לוותר רצה לא מהם איש שכן המישפט,

 קם ואיש־איש הזרקורים, לאור מקומו על
 לפעמים חוזר כשהוא העדים, את וחקר

דבר. מחדש ואינו קודמיו שאלות על
 אישיותם את המדגישים הסניגורים מול

 לשמור התביעה מנסה האינדיווידואלית,
 ללא- הוא התביעה מנהל אחידה. חזית על

 הבכיר המדינה, פרקליט בך, גבריאל ספק
 תפקידו שבגדר אלא בתיק. התובעים שבין
 במיש* בלבד לעיתיבדרחוקות מופיע הוא

 שנים כעשר לפני לאחרונה והופיע פטים,
אליעזר לשעבר השופט של בתיקו כתובע

וויינשטיין וייגרוט וסגיגוריד (במיגכעת) דסקל נאשם
ופלילן לחברות מומחה

 שוחד. בקבלת בזמנו שהואשם מלחי,
זכאי. יצא כזכור, מלחי,

 קירש, מיכאל הוא בדרגתו לו השני
 קרבות שועל ירושלים, מחוז פרקליט

 ומזג לבנה שיער בלורית בעל ותיק,
 של בתיקו התובע גם היה הוא תקיף.
 רב ניסיון בעל והוא פלאטו־שרון, הח״כ

 הגברים שני בין במישפטים. בהופעות
 עורכת־ זה, בתיק היחידה האשד! יושבת

 חלק שיער בעלת צעירה ארד, מוסיה הדין
 העליון השופט של בתו שהיא ואדמוני,
מני. אליהו בדימוס,

 הם אלה אבדחצירא השר מישפט תום עד
 המישפ־ החדשות את שעושים עורכי־הדין

■ אלון אילנה במדינה. טיות

וארד כספי בך, עם (משמאל) קידש תובע
קרבות שועל

ארד ועוזרת בך ־תובע
שופט של בת
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