
הפרקליטים זוג את הפרטית״ ״ההשגחה זימנה האם

 בכורסתו. מתרווח סגל זלמן
 נחמה, אשתו, נמצאת לצידו

 ללא המנסה היא, אף עורכת־דין
 ילדיהם, שני את להשתיק הרף
 .11ה־ בן והראל השלוש בן עידו
 עורכי־ צמד את בהם לראות קשה
 את שהרעישו המפולפלים, הדין

 שחיי מעידים הם כולה• המדינה
לכל. אצם קודמים המישפחה

 של עוזרו
בורג יוסף

- הפרקליטים חתונת -
את להוציא טרחנו לא ״כשהתחתנו חתונתנו. ביום

 צעירים ״היינו נחמה, צוחקת מהצלם,״ התמונות
 הזה, העולם צלם ואכן, כסף.״ לנו היה לא ועניים,

מקונטקמיס. התמונה את להגדיל נאלץ ציפריס, ציון

 של ילדותה. שנות ?11*1111'
עליה עברו נחמה 11 ■1י

 יל־ היתה היא תל־אביב, :יר
הכלים. אל ונחבאת רגישה ו

 (סלומון סמי ובין ביני ״הפגישה
 סיפר בהחלט,״ מיקרית הייתה אבו)
 הקטמונים שבשכונת בביתו זלמן

 לכלא אחד יום ״הגעתי בירושלים.
 לי סיפר הוא שלי. לקוח לבקר

 אם ושאל אבו, עם עלי ששוחח
 חשב הוא אתו. להיפגש מוכן אהיה

 העוזר פעם שהייתי העובדה שבשל
 אוכל בורג, יוסף שר־הפנים, של

 אחר. אחד מכל יותר לסמי לעזור
 כבר סמי. עם נפגשתי למחרת
 שלפני הבחנתי הראשונה, בפגישה

 מיואש, היה סמי לפיצוח. קשה אגוז
 בעורכי־דין. יותר האמין לא הוא

 הוא סיפורו. את לפני גולל בשקט
 חריף אדם ל9 רושם עלי עשה

 היתד, ואינטיליגנט. פדאנט מאוד,
 המשותפת, עבודתנו של תחילתה זו

 דבר, של בסופו שהוכיחה, עבודה
 שלפעמים למרות בצידה, ששכרה
 שנלחם קישוט דון כמו הרגשתי
הרוח.״ בטחנות

 מהצבא,״ שהשתחררתי ״לאחר
 להשלים שעלי ״ידעתי זלמן, ציחק

 במשך קשה עבדתי הבגרות• את
 הכל. והשלמתי חודשים שלושה

 לעבור עלי היה מתמטיקה, מלבד
 בעל- ואחת בכתב בחינות שלוש

 את גם לעבור שזכיתי עד פה,
הזו. הבחינה

באוני למדתי השנים ״באותם
 למדעי- בפקולטה חיפה ברסיטת
 הביאה בתנועה פעילותי החברה.

 חיצוני, במיכרז שנבחרתי, לכך
 מישרד־הסעד, של המחוז למזכיר

 ה־ בידי התקופה באותה שהיה
 בחיפה הלימודים תום עם מפד״ל.
באוני מישפטים' ללמוד החלטתי
 העברה וביקשתי ירושלים, ברסיטת

המקומי.״ למחוז
ה החל ,26 בגיל ,1965 בשנת

 יוסף הד״ר עם סגל זלמן של רומן
 הירושלמי למחוז ״הגעתי בורג.

ב השר עוזר היה שבה בתקופה

 כממלא ״עבדתי נזכר, הוא חופש,״
 במשך בורג של עוזרו של מקומו

 בסופו שהתארכו, שבועות, שלושה
 זו היתר, שנים• לשבע דבר, של

 בורג בחיי. מאוד פוריה תקופה
 מה הרבה שיש חכם אדם הוא

ממנו.״ ללמוד
 אהבתו את זמן זנח לא במקביל,

 באותה המישפטים. ללימודי הישנה
נחמה. אשתו, את הכיר גם תקופה
 הכירה זלמן של דודה ״בת

 ״זה בחיוך, נחמה נזכרת בינינו,״
 בסוף אז הייתי משמים. שידוך היה

 היה זלמן שלי. הסטאד תקופת
באמצע.״ עדיין

 הוביל השניים בין שפרח הרומן
 החופה. אל רבה במהירות אותם
 הספיקה היכרות של שנה ״חצי
 שזהו, ״החלטנו נחמה, אומרת לנו,״

 אחד יום היתה החתונה מתחתנים.
אחד ויום שלי ההולדת יום אחרי

ן 1 די ״ ־ ד ר  מיהר סגל זלמן ו
ל המובילות במדרגות לרדת !
 עוד אבו. סלומון האסיר של ו

 קריאות את שמע הדרך חצית
 הידיעה, למשמע לקוחו של ומחה
 הורה העליון בית־המישפט שיא
 חוזר. מישפט לו רוך
 הת־ הדרך, במחצית נפגשו ;ם
 ולא הזמן כל ״ידעתי ובכו• קו

 זלמן ואמר חזר להאמין,״ סקתי
 מישפט לעריכת שתביעתו ל,
 שאירע הכפול הרצח בפרשת ר1

 סערה ועוררה נענתה שנה, 11 ני
תי.

ל אבו סלומון המשיך :זכור,
 חף שהוא שהורשע, לאחר ון,

 העונש הועיל. ללא אך שע׳
 פעמיים :היה לרצות עליו ;וטל

 אוזן היטו מעטים סר־עולם.
 כדי דבר עשה לא ואיש בריו,
 מלבד מפשע, חף שהוא וכיח

שנד סגל, ונחמה זלמן ־כי־הדין
 משותפים ובמאמצים יחדיו, ו

חוזר. מישפט השגת למען מו

| ן |11|| י |1| בורג. הדוקטור של כעוזרו סגל זלמן עבד שניס שבע |1ך
 לרווחה נושם הוא לאחור, היום מסתכל כשהוא !1 11!■ ^11

 הפוליטיים החיים את לנטוש החליט שבו הרגע על ומברך
בורג. יוסף ד״ר שר־הדתוח, עם זלמן בתמונה עריכודהדין. לטובת

ך1|/ן י ך  בחיפה, שגדל זלמן ך
מאוד פעיל היה | *
בתמו בני־עקיבא. הנוער בתנועת

במחנה. חברים עם הוא (ראשון) נת

 נחמה כאשר הכירו סגל ונחמה זלמןגלימות תי1
 נחמה שלה. הסטאז׳ תקופת באמצע היתה

 יותר, מאוחר שנתיים רק זלמן ואילו שהתחתנו, לאחר מייד מישרד חה
כעורך־דין. שלו בקאריירה ולהתרכז מהפוליטיקה, לפרוש והחליט

 ספ- בעתיקות, משופע יתם ף
תח ומפות עציצים קודש, רי ■
 תמונות תלויות הקירות על רה•

 נחמה, של מעשי־ידה ותחריטים
ביותר. האהוב תחביבד, הוא שהציור
 בשנת בירושלים נולד סגל זלמן

 רציתי מאוד צעיר ״מגיל .1940
 אומר. הוא מישפטים,״ ללמוד

ל כדי משיעורים לברוח ״נהגתי
 במיש- ולצפות לבית־המישפט הגיע
 משיכה לי היתד, מעניינים. פטים
 למיש' בן זלמן, לנושא.״ מאוד חזקה
 בתנועת מאוד פעיל היה דתית, פחה

 גדל. בה העיר בחיפה, בני־עקיבא
 הפריעה בתנועה הענפה הפעילות

 בית־ את סיים והוא בלימודיו לו
בגדות. תעודת ללא הספר
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 שלי העבודה רישיון קבלת לפני
כעורכת־דין.״

 רבנים למישפחת בת היא נחמה
 המישפטים לימודי את תל־אביבית.

 הלימודים סיום עם מיד החלה
 לא לצבא התיכון. בבית־הספר

דתיות. סיבות בשל גוייסה
 היום,״ זה על חושבת ״כשאני

 חושבת ״אני להסביר, מנסה היא
 עבורי היו המישפטים שלימודי

 מזל בת ׳אני לחלוטין. טיבעי משהו
 צדק שמחפשת טיפוסית, עקרב

מקום.״ בכל

מפריד
נח פתחה שהתחתנו, אחר 6׳י

 בתחילה משלה, מישרד מה *
 בלבד. אזרחיים תיקים על עבדה
 בפעילות עסוק אז שהיה זלמן

 שנתיים רק מישרד פתח מיפלגתית,
לפרוש החליט כאשר יותר, מאוחר
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