המישפט השני שד אבו־חציוא:
שונה בשם מישפחתו של הנאשם היא ה
חורצת את גורלה בידי איזה שופט יפול
תיקו .האותיות א׳—ד׳ מיועדות לשופטת
אוסטרובסקי־כהן ,וכך עוד לפני שהו
גש כתב־האישום לבית־המישפט ,ידעו הכל
כי באופן הטיבעי יידונו אבו־חצירא ועוז
ריו ,משה גבאי ,לפני השופטת אוסטרוב־
סקי-כהן.
רק בידי נשיא בית־המישפט המחוזי,
השופט בנימין כהן ,הסמכות לעשות שי

י היה ברור כי בך ,שרה סירוטה ועדנה
ארבל ,שייצגו את התביעה ,מרוצים מזהות
השופטת ,וכי הטניגוריה ,שקיוותה כי הנ
שיא ייקח את התיק לעצמו ,עמדה לפני
דילמה .הנשיא היה מוכן לדון בתיקו של
השר ,אבל הוא חשב כי אין זה נאה שאי-
מודהדין וחרב־המישפט תהיינה תלויות
על צווארו של שר בישראל זמן רב .לשם
כך הציע לצדדים כי הוא יתחיל בשמיעת
התיק לאלתר .הוא התנדב למצוא שעות -

ומשוחח איתו לעיני המצלמות .הוא גס מרבה לשוחח עם עיתונאים ונראה מעורב במישפט.
טוריה אוסטרובסקי־כהן .מישפטנים יוד
עים כי אישיות השופט קובעת לא־פעם
את התוצאות בתיק .לא בגלל שחיתות,
חם וחלילה ,אלא מכיוון שגם שופטים הם
בני-אדם ,בעלי השקפות־חיים משלהם ,ו־
דרכי־חשיבה מסויימות .בארצות־הברית
חוברו לאחרונה מחקרים מעמיקים על
השפעת אישיותו של השופט על תוצאות
הדיון.
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ישב בדין ,נשיא בית־
המישפט המחוזי ,השו
פט בנימין כהן .העיתוי לא התאים לסניגור.

נימעט

^ מו פצצה התפוצץ גילויו של הנשיא
~ לשעבר של בית־המישפט המחוזי ב
ירושלים ,פליקס לנדא ,כי היו עליו לח
צים במשך כל תקופת מישפטו הראשון
של השר אהרון אברחצירא .לנדא ישב
בראש ההרכב שזיכה את השר ,בסופו של
דבר .הדברים הללו התגלו במיקרה ,בעת
הרצאה שנשא השופט ,שיצא בינתיים ל״
גימלאות.
השבוע החל מישפטו השני של השר,
ורבים שואלים את עצמם אם גם במישפט
זה יופעלו לחצים על השופטת.
הפעם יושבת בדין שופטת יחידה ,ויק 

^ מישפט שהחל השבוע היה ברור
מראש כי אחד היעדים הראשונים
לקרב תהיה השופטת .ויקטוריה אוסטרוב-
סקי־כהן ידועה כמישפטנית טובה ,וחלק
גדול מאוד של חייה בילתה בהופעות בב־
תי־מישפט .היא החלה את הקאריירה ה-
מישפטית שלה כפרקליטה צעירה עוד לפני
קום המדינה ,ועד לפני כחמש שנים עדיין
עבדה בפרקליטות המדינה.
היא החלה כפרקליטה זוטרת ,והצליחה
להגיע לשתי המישרות הגבוהות ביותר
באיזור תל-אביב .היא היתה פרקליטת
מחוז תל־אביב וגם פרקליטת מחוז המרכז.
מכיוון שמעולם לא עברה את המיתרם
לצידו השני ,ומעולם לא ייצגה נאשם ,יש
לשער כי הורגלה בחשיבה של תובע מיק-
צועי ,וכי היא רואה את הראיות בעין של
פרקליטה מנוסה .חלק מעורכי-הדין רואים
אותה כ״שופטת שבאה מהתביעה״.
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לוקת חתיקים בבית־המישפט המ
י י חוזי בתל-אביב נקבעת בצורה שרירו
תית ,שעליה מקפידים במזכירות מאוד .ה 
חלוקה נעשית לפי האלף־בית ,והאות הרא־

נויים ולהעביר תיקים משופט לשופט.
סמכות זו מוקנית לו מהיותו גם המנהל
האדמיניסטרטיבי של בית־המישפט.
כאשר הוגש כתב־ז־,אישום נגד השר,
בחודש מאי השנה ,שמע אותו בתחילה
הנשיא .הוא הקשיב לדבריו של פרקליט־
המדינה ,גבריאל בך ,שהסביר שאף כי
בעת המישפט הראשון .בירושלים ביקשה
הפרקליטות כי ימונה הרכב של שלושה
שופטים לדון בתיק ,הרי שבמיקרה זה

נוספות ביומנו המלא והעמום ולסיים את
המישפט בזמן מזערי.
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^ כל שהיי הסניגורים מעוניינים בהח־
* לפת שופט — כהן במקום אוסטרוב־
סקי־כהן — היו מעוניינים עוד יותר לד־

הבקשה האחרונה שד הסניגורים
להחלפת מקום הדיון ,היתה תרגיל ששו
אין הוא רואה זאת כהכרחי .הוא הסביר
כי שם הואשם השר במיסגרת תפקידו
כשר בישראל ,בעוד שהתיק הנוכחי מת
ייחס לתפקידו כראש עיריית רמלה ,ולא
כשר.

חות את שמיעת התיק .העיתוי ,זמן קצר
לפני הבחירות לכנסת ,היה קטלני לשר.
הוא היה בשלבי אירגון מיפלגתו החדשה,
וגיוס קולות בוחרים .הרשעה בדין ,או
אפילו הכפשת שמו ,היו יכולות לחסל
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