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גדל־המימדים, לעורך־הדין היה ם

י  כאשר רגע של תענוג1 קדר, אליהו י
 אהרון תל־איביב, מחוז פרקליט את בינה
 היום כד על משלם הריהו ״מקרטע״, שדר,
 פירסמו הצהרונים שגי ותקילין. טבין

מפור עורך־דין על ידיעה ,בהבלטה השבוע
 בשנים בילה ואשר בפלילים, שהתמחה סם,

 החשוד ובהו״יל, ארוכות תקופות האחרונות
מוסף. מם־ערך בהעלמת

 על- נאסר עורך־הדין של מכיוון'ששמו
הס־ לפירסום, פורת, מרים השופטת, ידי

 בימים כי ברור היה גדול. בה רעש מעולם
 כאשר בבתי־המישפט, עיצומים של אלה

 אפישרוית לעיתונאים ואין סגורה המזכירות
 יום, באותו הנדונים תיקים על לעבור

 הידיעה את להדליף שדאג מישהו היה
השופטת. של בביתה שנערך הדיון על

 הקאריירה את שהתחיל קדר, עורך־הדין
 בערב מישפטים למד כקצין־מישטרה, שלו

המצ הפליליים מעורכי־הדין לאחד והפך
האח בשנים רבים אויבים לו קנה ליחים,
כ נודע האחרונות השנים בעשר רונות.

גלאט ותובעת שדר מחוז פרקליט
ו״אידיוטית״ ״מקרטע״

 הדיון על :מפורט בסיפור העיתונאים תפקו
 ביקשו שבו השופטת, של בביתה שנערך

 של יציאתו את ■לעכב המס שילטונות
מהארץ. עורך־הדין

 סיפר אשר אחרונות, ידיעות לכת הרחיק
 עורך־ השתתף שבו סנסציוני מישפט על

 רק נותרו מזמן. לא עלום־השם הדין
 עדיין זיהו שלא בתל־אביב :מעטים אנשים

 כמובן, היה, הדבר מדובר. שבו האיש את
הת וכאשר בבית-המישפט. היום לשיחת
ב קטנה ידיעה השבוע בתחילת פרסמה
 עורך־הדין כי סופר ישבה הארץ, עיתון
 מס־ העלמות בחשד נחקר קדר אליהו

 יותר נותר לא כי היה נראה ערך-מוסף
להסתיר. מה

 עם בצרות הסתבך אחד עורך־דין לא
עורר לא :והדבר במדינה, המם שילטונות

 היו שראשיה כנופיית־הכרס, של סניגורה
אד,רוני. (גומדי) ורחמים אושרי טוביה

 היה לאחרונה התפרסם שבו המישפט
 שבו כהן, ועזר אוריון עמוס רצח מישפט

 אך אושרי. טוביה הוותיק לקוחו על 'הגן
 במישפט לו ■עמד לא המישפטי כישרונו

 ׳למאסר־ ונידון ברצח, הורשע אושרי זה.
 לבית־ עירעור אושרי הגיש באשר עולם.

 לגלות מישפטנים נדהמו העליון, המישפט
 עורך- לו ובחר בקדר, בגד הוא הפעם כי

 עורך־דין רובין, יעקב את — אחר דין
 מכל מאוד רחוק ששמו סולידי, ירושלמי

חבודת־הכרם. עם קשר
ניכ הכפול הרצח מישפט מתחילת כבר

 עם קדר אליהו של מיוחדת הזדהות רה
גדו רגשיים משאבים השקיע והוא שולחו,

אותו הביאה זו מעורבותו בתיק. לים

אושרי טוביה עם (למעלה) קדר
כולם של סניגור

 לעימות שגרמה המפורסמת להתפרצות
תל-אביב. מחוז פרקליט ובין בינו המור
 של המוקדמת עדותו גביית בעת זה היה

 עדות בתיק. עד־המדינה שהיה ערוסי, רמי
 שופט־השלום לפני מיוחד בהליך נגבתה זו

הופיעה התביעה מטעם בר־אופיר. דויד

חוד שרק גלאט, ליאורה הפרקליטה בתיק
עריכת-דין. רשיון קיבלה לכן קודם שיים

 את הרים לא שמעולם האלגנטי, קדר
 כאשר עצבנות. נתקף בבית־המישפט, קולו

 אמת, להעיד שעליו לערוסי השופט ןזסביר
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_ _ _ _ 15


