
 שובטות הן
חת, ותובעות  גני
 הן וענשיו

טנ׳גוויות גם
 (״גומדי״) רחמים לו כחי דוע 9*

הח מדוע כסניגוריתי אשה אחרוני
 הפשע מראשי לאחד שנחשב מי ליט

 את להפקיד מוקשה, קשוח גבר במדינה,
קפלן? עדנה עורבת־הדין של בידיה חייו

 המישפט בעולם מקומן את תפסו ,נשים
 הוכיחו הן אד אחדות. שנים לפני הישראלי

 המיתרם. של האחר !בעידו דווקא עצמן את
 ©־קלי- היתה אוסטרובסקי־בהן ויקטוריה
 במי׳שפטים כתובעת ,והופיעה טת־מחוז
 ואשד רבין לאד. של זה כמו חשובים

 ירשה כשופטת, שהתפנתה אחרי ידלין.
 חייכנית אשה סירוטה, שרה מקומה את

מת בקשר אסוף ששערה ונעימת־הליכות,
 של במישפטו התובעת היתד, היא פרע.

ב שהורשע רכטמן, שמואל חבר־הכנסת
 לשעבר, פרקליט־המדינה עם ויחד ,שוחד

 ארבל, עדנה הבכירה ועוזרתה בך, גבריאל
 אבר אהרון השר של להרשעתו הביאה
חצירא.

הת ונאה׳ צעירה אשד. בייניש, דורית
 לפרקליט־ כמישנה קצר זמן לפני מנתה

לתו מחכות אחרות רבות ונשים המדינה,
 בשוק אך בפרקליטות־המדינה. להתגלות רן

על הגברים של ידם עדיין היתד. החפשי,

 אז הכירו אנשים הרבה לא קפלן. עדנה
 ידע, אותה שהכיר מי אבל הסניגורית. את
 יעקב הוותיק עורד־הדין של בתו כי

מהעץ. רחוק נפלה לא הגלר, (״קובה״)
מגים  גכרם־התי

ת אין דו סו
 השלושים בשנות היא קפלן דנה

 בלתי ומרץ אדום שיער בעלת לחייה, 2
 ודואגת בנות שתי מגדלת בעודה נדלה.
 באוניברסיטה, ללמד הצליחה חם, לבית
 ולהופיע שלה, הדוקטורט עבודת את לסיים

פליליים. במישפטים
 היא מישפט, עצמה על נוטלת כשהיא

 ימים ועושה לעומקה, עדות כל בוחנת
 היסודית בצורה מוכנה שהיא עד כלילות
 מופיעה היא בבית־המישפט ביותר. והטובה

 מבצבץ לפעם מפעם אך ואיפוק, באדיבות
שלה. המקורי חוש־ההומור

 לסניגוריה גומדי הגיע בדיוק כיצד
 ידוע אך מהם, איש גילה לא האדמונית

 עורכת־הדיו ייצגה רב לא זמן לפני כי
 מיסעדת בעל חבורה, חיים את קפלן

 בכך נאשם הוא שבכרם־התימנים. מגנדר.
 זה היה מוסווה. לשוטר הרואין שמכר

 ההצלחה שסיכויי ומסובך, קשה מישפט
 אך ביותר. קלושים מלכתחילה נראו בו

 שה- אחרי חבורה, זוכה הפלא למרבית
 את מזהירה נגדית חקירה חקרה סניגורית

 אינו הזיהוי כי והוכיחה המוסווה, השוטר
ודאי.

מרו היה הבורה ואם סודות. אין בכרם
 ויש הלאה. השמועה את העביר הוא צה,

 של שימעד, הגיעה לאוזן שמפה לשער
 של למישפחתו גם המוצלחת עורכת־הדין

 באי- בתאו לבקרו התמנה היא נומדי.
 וחזרה כסניגורית, לשמש הסכימה זליה,

 בבית מהופעתה התיק. את ללמוד :'ישראל
כל היטב למדה היא כי ניכר ;מישפט

הצמרת סניגורית

י;גוףת1ס
כי נראה ? העדינה בסניגורית

 ספורות דקות שולחה, עם מתייעצת קפלן עדנה
 הקשוח הגבר בחר כיצד המישפט. התחלת לפני

לאוזן. מפה בכרם עברה שהשיגה, זיכוי על השמועה

 תוסיה־ ■שלמה היו סניגורי־צמרת העליונה.
 הפרופסור אדרת, יצחק כספי, רם כהן,
אח גברים וכמה וגמן אורי ליבאי, דויד

אחת. אשד, לא אף דים. ■
 את לבחור נהגו התחתון העולם אנשי

 שנחשבו אלה מבין שלהם עורכי־הדין
 אליהו קשוחים. פייטרים נועזים, ללוחמים

במ הבורת־הכרם של סניגורה היד, קדר
 כאמיץ־ אותו העריכו הם שנים. 15כ־ שך
 קצין־משטרה היותו חרף אשר ואדם לב,

 הגנת את לב בכל עצמו על נטל בעפר,
■בנאמנות. לו גמלו והם לקוחותיו,

ה ברצח אושרי טוביה הסתבך כאשר
 קדר. יהיה שהסניגור טיבעי זה היה כפול,

 העמדת תוך בחרוף־נפש, לחם הוא ואמנם,
 והפסיד. המאזניים, כף על האישית יוקרתו
 ועזר אוריון עמוס ברצח הורשע אושרי

 אחרי זמו־מד, למאסר־עולם. ונדון כהן
 רק וחזר הארץ׳ את קדר עזב המישפט

לאחרונה.

 לבית אושרי של - עירעורו כשהוגש
 קדר אמנם 'היד, העליון, המישפט

 יודעי־דבר אך העירעור, על עדיין חתום
 נציגו פורמלי. עניין רק זד. כי הבינו

 עורך־ הוא בעירעור אושרי של האמיתי
 חדש אדם רובין. יעקב הירושלמי הדין
חבורת־הכרם. עם מעולם קשור היד! שלא

ה מ  גברית ה
נשית ותביעה

 במיש- הנאשמים כל כי טיפוסי זה יה ך*
סני על-ידי יוצגו אושרי, עם יחד פט, י י

 ליד שישבה האחת האשד, גברים. גורים
 גלאט, ליאורה היתה עורכי-הדין ספסל
התביעה. נציגת
סני האחורית בדלת התגנבה זאת .בכל
 לידסקי, נירה ומוכשרת. מצליחה גורית

ש לידסקי, צבי עורדהדין של גרושתו

 את וייצגה משלה, קאריירה לה עשתה
 שיצא מי היה אם עד־המדינה. ערוסי, רמי

 דווקא זה היה הכפול, מהרצח איכשהו
 שהיד, למרות עד־מדינה הפך הוא ערוסי.

 והרג ידיו במו ירה הוא כי סביר חשד
במיתקן עליו שמרה המדינה הקורבנות. את

המסובך. בתיק עדות וכל מיסמך
הכל מצבו כי גם׳ מספרים דבר יודעי

 לשכור לו מאפשר אינו גומדי של כלי
 עורכי־דין המיקצוע, מאריות אחד את
 מיליונים דורשים אשר !תוסיה־כהן, כמו

עורכת־ גם אמנם שירותיהם. עבור רבים

 שהיה טווסי, רמי את ייצגה לידסקי נירהלשמיודה סניגורית
 הצליחה היא אושרי. נגד בתיק טד־ו־,מדינה

זה. במישפנו וגס אושרי של במישפטו גם העידה עצמה היא טובים. תנאים טבורו להשיג

 וכרטיס- חדשה זהות לו סיפקה מיוחד,
 נדון להוות במקום לחוץ־לארץ. טיסה

ב המדינה מן ערוסי יצא למאסר-עולם,
 בנוחיות חייו את לו וחי ובמסתור, שקט

זרה. בארץ
 מיבצע־ אחרי באיטליה, גומדי כשנעצר

 הוא מישטרת־ישראל, של מוצלח עיקוב
הסניגורית את מפתיע באופן אליו הזמין

 הוגן ׳תשלום בוודאי ■תדרוש קפלן הדין
 שהשקיעה והמרץ הרבה עבודתה עבור
כתוסיד,-כהן. לא אך בתיק,
 המישפט, מתחילת ■כבר שניכר ׳כפי
 ראשונה סנונית קפלן עדנה כנראה תהיה

 עורכות־דין של אופנה הדשה, לאופנה
 היה היום שעד מיקציוע כסניגוריוודצמרת.

■ אדון אילנה גברים. בידי כולו ו
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