
 תקדים זהו
 ראשון: מישנס׳

 שר בתו
 חננה שובם ה

שוכסת בעצמה
 ה- התקדים היא כי עליה ומרים ^
 דליה הישראלי. במישפט ביותר יפה יי

 אלה בימים שמונתה קנת, לבית קובל׳
 של בתו היא בירושלים, כשופטת־שלום

 בתל־אביב, המחוזי בית־המישפט נשיא
שנתיים. לפני לגימלאות שפרש קנת, מכס

 זהו מעוטת־המסורת, במדינת־ישראל
 בעיק- ההולכת בת של הראשון המיקרה

 שושלת ויוצרת השפיטה, בדרך אביה בות
 היום עד הוציאה קנת מישפחת מישפטית.

ה האח עורכי־דין. ושני שופטים שני
 המנדאט בתקופת שופט־שלום היד, בכור

 בדרכו החל דליה של אביה וגם הבריטי,
 בגיל התמנה הוא .1937ב־ עוד כשופט

ביותר. הצעיר שופט־השלום אז והיה ,28
 נתן הנשיא־בדימוס, של הצעיר אחיו

 משגשג עורכי־דין מישרד בעל הוא קנת,
 דליה היתד, מילדותה כבר בתל־אביב.

 ועור־ שחורות גלימות ספרי־חוק, מוקפת
 השפה היתד, שבו בבית גדלה היא כי־דין.

הרגי מהעברית יותר שגורר, המישפטית
ה הצעירה כי טבעי רק זה והיד, לה,

 והשיער הענקיות העיניים בעלת יפר,פיה,
אבות. בדרכי תלך המתולתל,
היה קשה בלימודים, שהצטיינה למרות

 באלט רקדה הבת הבכירה. בתה עם מחול
ג׳אז. והיא קלאסי,

במשוריין
להשבעה

ה העיניים בעלת הצעירה, את לתאר
 בגלימה׳ עטויה הסוחף, והצחוק מחייכות
ה את לשלב הצליחה היא אך שחורה.
באוניבר לימודיה סיום עם מיד שניים.

 במיש־ ההתמחות תקופת את עשתה סיטה
 כספי, מיכאל הידוע עורך־הדין של רדו

תל־אביב. בפרקליטות לעבוד עברה ומשם

 כי^היא דליה אמרה אז כבר בתמונתה.
ו כעורכת־דין בעבודתה להמשיך רוצה

עליה. האהוב במיקצוע לעסוק
 היטב לשלב דליה למדה השנים במשך

פר חיים עם המישפט בשטח עיסוקה את
 מיש־ תפקידים מילאה היא מלאים. טיים

 ושנים שונים, במישרדי־ממשלה פטיים
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 היו כשופט, לכהן אביה החל אשר ^
שלו בתל־אביב השלום בבית־מישפט ^
 היה ,ם מ! אחד כל בילבד. שופטים שה

 ם, פלילי׳ למישפטים בשבוע יום מקדיש
 זמן רק גזלו עבירות־תנועה הספיק. וזד,

 מאה על עלו ולא מביורהמישפט, קצר
 יחיד שופט של יום־עבודד, בחודש• תיקים

בהם. ילדון כדי מספיק היה
 בארץ־ישראל. שופט האב היה ש-ים 42
 ,194,ב־ היה מחוזי כשופט השבעתו טכס

 מתל- ר,דרך את המנדאט. שילטון בשלהי
 משוריינים, בשיירת עשה לירושלים אביב
 ובירושלים בשער־הגיא, יריות מטר תחת

ל שייקחנו מונית נהג למצוא התקשה
 סוף־סוף, לשם, הגיע כאשר הנציב. ארמון

 יחד כשופט, העליון הנציב על-ידי הושבע
 עימו דאהוד, סמען בשם ערבי עמית עם
התיידד. גם

 במחוז החשובים המישפטים כל כימעט
 הנשיא- של ידיו תחת עברו תל־אביב
 צעיר כמישפטן שלו הקאריירה את בדימוס.

 הנאשמים של מישפטם בצל התחיל עוד
ה ניהל 1948ב־ ארלוזורוב. חיים ברצח
 לשמע בבית־הדר, מישפטים קנת שופט

 הוא בגדרות־תיל. מוגן כשהבניין יריות,
 שנשבעו הראשונים השופטים 25 בין היה

למדינת־ישראל. אמונים
 מסיבות־ נמשכו לגימלאות, יצא כאשר
 וביומו ימים, חודש כימעט לכבודו הפרידה
 לאולם הגיעה בבית־המישפט האחרון

 בראשות עורכי־הדין, לישכת של מישלחת
 והפרידה טוניק, יצחק הוותיק עורך־הדין
השופט ישב בו באולם נערכה האחרונה
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ידו קובל דליה היתד, החברתיים בחייה
 שימחת־ תל־אביב. מיפהפיות כאחת עה

 מעיניה ניבטו שלה וחוש־ההומור החיים
 ומפעם שעטתה. השחורה הגלימה מעל גם

בפרק חבריה את מפתיעה היתד, לפעם
שובבים. בתעלולים ליטות
 את כאשר למישרד הגיעה אחד יום
 ענקי. זוג־משקפיים מכסה היפות עיניה
 להם זקוקה שהיא חשבו שהכל מכיוון

הע כאשר רק מאומה. העירו לא לראיה,
ה מיסגרת דרך אצבעה את דליה בירה

בסך זו, היתד, כי לכל התברר משקפיים,

 בענייני האוצר במישרד עסקה רבות
 של במישרדו לעבוד עברה משם מיסים.
המישפטי. היועץ

 בנות שתי ולה למהנדס, נשואה דליה
 בתח־ המשיכה עצמה היא העשרה. בגיל

לר ממשיכה היא היום ועד ביבי־ילדות
במופע- הופיעה עוד שעברה בשנה קוד•

בדין. קנת
 לבית־ קנת של בתו מונתה החודש
 למדינת- אמונים תישבע היא המישפט.

 סביב בירושלים. הנשיא בבית ישראל
 וד,שבעתה גדרי־תיל, יהיו לא בית־המישפט

 המישפט המשכיות את מכל יותר ממחישה
■3! אלון אידנה במדינת־ישראל.

כפית קופל שופטת
מלאים פרטיים חיים

 עוד שהבליטה עדשות, ללא מיסגרת הכל,
ה ועיניה השחורים ריסיה את יותר

מחייכות.
 נסעה 60ה־ שנות של הקיצים באחד

 בכנס ישראל את לייצג לאנגליה, דליה
 כללית, תשומת־לב משכה היא מישפטנים.
והתקשטו איתד, ראיונות הביאו והעיתונים

קנת השופט
ביותר הצמיר




