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 העיתונאי מסר האס

 את היסה למישמדת
 תחנות־ של הכתובות

 מזוויזיית־ של השידור
1. מה ולשס ? הבבליס

 לכתבת זכה מעריב הצהרון
ל תודות הראשון, בעמודו מקום
 גוה. יהודה בחיפה העיתון כתב

המתול רעסת־השיער בעל הכתב
יחיד ככתב — להתלוות זכה תלת

 ל- מזיזות התחנות־הפרטיות היו
מישטרה.״
 שהוא לעובדה גורן של ההסבר

 מוזר: קצת הוא בלעדיות קיבל
בלע ככתב בי בחרה ״המישטרה

שלי.״ סקופ היה שזה היות די
יוד כאמור, דוברת־המישסרה,

 לגמרי. אחרים דברים לומר עת
הת במישטרה שנערכה בבדיקה

לשוט .נמסרו שהכתובות ברר,
יותר. מוקדם רים

אי בחיפה האחרים הכתבים גם
 של ההסברים את מקבלים נם

 במיב- לפנות עומדים והם גורן,
חי מישטרת מפקד אל חריף תב
 הם המישטרה. מפכ״ל ואל פה

מיקרה יהיה אס כי אומרים,

ח עיתונאי ני
סקופ ממטחי

 שפשטה יחידת־המישטרה אל —
ב טלוויזיות של התחנות !על מ

 באיזור ששידרו הפיראטיות לים
 העיתו- של מתבים אך חיפה.

לש שלא החליטו האחדים יניס
מצ לא גורן של הבלעדיות חוק.

 בעיניהם. חן אה
ברדטמן: עפירם מדווח
 כנראה נמצאת, חיפו. פישטרת

הס לערוד עליה היה קשה. במצב
ש כדי מקומי עיתוגאי עם כם

 הכתובות את לשוטרים יתן הוא
 טלוויזיות־חכבלים, שידרו שמהן

בל לכתב להבטיח זאת ותמורת
הפשיטה. סיקור על עדיות

 החדשה הדוברת מאיר, עתליה
 לוקחת חיפה, העיר מישטרת של
הבל על האחריות את עצמה על

 ליהודה שניתנה המחרה עדיות
 נבע ״הדבר אומרת: היא גורן.

הפ בסהלו שלי. מחוסר-זעמיון
 בסדר, לא שמשהו הרגשתי שיטה

 והמיבצ- הדיווח ממרכז וביקשתי
 ל- שיתקשרו המישטרה של עים

נו לא מה משום אך עיתונאים׳
הקשר.״ צר

 השלישית הדוברת היא מאיר
 האחרונה. בשנה חיפה מרחב של

ם תני  טוענים בעיר הפליליים מ
 ו־ אשמה. איגד. דווקא שהיא

מפ הוא המוזרה לפרשה האחראי
ע משולם תת־ניצב המרחב, קד

 ו* העיתונאי בין ההסכם מית.
 הם באמצעותו׳ נערך המישטרד.

אומרים.
 כי גם, אוסרים האלה הכתבים

 מתובות את קיבל גורן חברם
 מסר שהוא והעובדה כעיתונאי,

בלע לקבל כדי למישטרד. אותן
המיקצוע. בכבוד פגיעה היא דיות

ה על אומר עצמו גורן יהודה
 מעולם. דברים היו .לא פרשה:

 לי היתד. הפשיטה לפני שבועיים
 סלוויזיודהב- על במעריב כתבה
 פורסמו הכתבה בסיסגרת בלים.

 מפעילי של כתובות בפישבצת
 הכתבה פיראסיות. תחנות־שידור

 שלוש של ססידרת אהת היתד.
כ פורסמו שבעיקבותיהן כתבות,

 ובידיעות ץ ר בהא נוספות תבות
לא שלי, הכתבות לולא אחרונות.

מאיר דוברת
.יזוסר־נסיוך

 עיתונאי העדפת של נוסף אהד
 עם מגע כל ינתקו הם מסויים,

חיפה. פישטרת

פשעים
ת ז ס ־ א ק

 שממית של אחותה
 גנאי קריאות קראה שלי

 הנאשמים לעבר
והתעלסה♦

ה הכפול הרצה מישפט בסערת
 מי־ ,הקורבנות כמעט נשכחו חדש
שלי. ושולמית נחמיאם של

 לבית־ מגיעים אחדים ימים מזה
שו של מישפתתה יפני המישפט

 אמה, באה בתחילה שלי. למית
 היא שחורים. לבושה נמוכה אשד.
הרוצחים. לדברי והקשיבה ישבה

למח חלאות:״ ״רוצחים,
 במקומה אבל האם, חזרה לא רת

 האב, והאחות. האח האב, הגיעו
 השתנה למדי צעיר אדם שהוא
שולמית. של מותה מאז הכר ללא

 ושערו ותמיר נמרץ נראה בזמנו
שע שחוח, הוא היום שחור. היד.
 עבות זקן גידל הוא הלבין, רו

 עיניו כיפה. חובש הוא ראשו ועל
 שימחת־החיים כי ונראה כפויות
קצו שושנה, האחות ממנו. ניטלה

לדיו והקשיבה ישבה שיער. צת
 כי בה היה ניכר רב. קשב נים

 וכאשר ועולה. גואה התרגשותה
 נחום לעד פנה אנג׳ל שמעיד.
 קמה אלוהים, את והזכיר קלימץ
הראשו בשורה ממקומה שושנה

 וצעקה: לנאשמים פנתה היא נה.
 אלוהים זה מי חלאות, ״רוצחים,
 קר.״ בדם רוצחים 1 בשבילכם

 עיני כאשר מהאולם יצאה היא
בה. תלויות והנאשמים השופטים

 רגליו על קם שולמית של אביה
מדב הם ״איך ׳לשופטים: ואסר

 שלי, הבית של הרצה על רים
 !״רוצחים מתביישים, לא הם איך
 הוצאו והם אליו הצטרף האח גם

שו אל ניגשו השניים מהאולם.
 ספסל על מעולפת ששכבה שנה,

 שוטרת אותה. וליטפו במיסדרון
התאו והיא כוט־מים לה הביאה
 על נפלה קורע-לב בבכי ששה.

 ירדו והשניים אחיד. של צווארו
הקרקע. לקומת חבוקים

ח9ח־(ה*ו!1ו3*ל11 ב*1גלע
 מביוון געצר האזרח

 וסירב דעתו את ששינה
במבוגת״האמת. להיבדק

 סזויין היה'שרד זםן-םה לפני
בתל-אביב. אשד. של בביתה ואלים

עמית תת־גיצב
לחרם צפוי

 ולבסוף והקרה תקרר. הפישטרה
 יד כהן לאברהם כי חשד העלתה
ש מכיוון עליו נפל החשד בשוד.

בהג מכוניות כשוטף עובד הוא
 ורחץ בתל־אביב, בית־הרכב יון

מכוניתה. את רבות פעמים
 אחדים ימים ונעצר. נעלב

 כדי בבית־הרכב םד.ן את חיפשו
 לא יפים שלושה אולם לחוקרו.

 לא והשוטרים בעבודה, כהן ר,יד.
 מצאוהו כאשר בבית. לחפשו טרחו

 להיבדק יסכים אם ושאלו לבסוף
כ אך הסכים. הוא במכונת־אמת,

הפ את ושמע לבדיקה נלקח אשר
 אליו, דיברו שבו הטון ואת קודות
לה מוכן אינו כי והחליט נעלב

 להמשיך סירב הוא מושפל. יות
 לכן במכמת־ד״אםת. הבדיקה את

 אותו הביאה והמישטרה נעצר,
הא לשם זיו ראובן השופט לפני
מעצרו. רכת

ל הראה מקרין. דרור הסניגור,
 נגד הראיות קלישות את שופט
 זד, אותו שמחשיד מה .כל כהן.

ה של מכוניתה את מכיר שהוא
 ל־ אין מזה חוץ מעבודתו, קורבן

 עד טען נגדו,״ ראיה כל מישטרה
 כמשתכנע נראה השופט רך־הדין.
 פסק לבסוף אך הסניגור, מטענות

 את מצדיקה העבירה חומרת ני
שעות. 48ל־ כהו של מעצרו
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 דמינו״ הבטחות עד שמועות
ו ח נ כשוחד ם שופטי ח יו

, ישכה ד  מטעם קנוניות נ
נקווה בוחשים והנד המיפלגות

מ־ הלישכה את ופרים
 אחד טוען לקיר,״ קיר ##■י

 עור־ בלישכת הוותיקים העסקנים
 מחוז ועד יושב־ראש כי־הדץ,

 זפרן. יונתן עורך־הדין תל־אביב,
במוס הנערכת במכירו־,־הכללית

ה הבחירות לקראת הלישכה דות
הרא הקורבן הוא זפרן קרובות

שון.
 עורכי־הדיו בלישכת המישרות

נע כולן הן שכר, נושאות אען
 רבד, זאת, ובכל בהתנדבות. שות

לק האינטריגות ורבות התחרות
 בסוף שייערכו הבהירות, ראת

פברואר.
פרו שמועות הילכו לא מעולם

 הפעם. כמו בלישכה כל-נך עות
 ב־ תפקידים מבירת על שמועות

 וגם בקולות, המרבד. לכל לישנה
 שופטים של מינויים מכירת על

מחוזיים.
מדי ע מו
ת פלגו מי

 בלש- הכבירים תפקידים ף•
הר מביאים עורכי־הדין כת • י

 הכד הם ופירסום. יוקרה כבוד, בה
 קרובים להיות לנושאיהם אפשרי
 בגדולי-ד,מדינה להתחנך לצלחת,
 בבחירות מהעוגה. נתחים ולקבל

 רשימות כשש מתחרות הנוכחיות
 רשימות וכמה כמד. ועוד ׳ארציות

 בקדירה, בוחשים כולם מהחיות.
לכי יותר עוד מחריף והמאבק

מוע שני ניצבים שם הצמחת, וון
מנוגדים. פוליטיים מקצוות מדים

מוע ),49( ליבאי דויד פרופסור
 מזוהה המי?ןצוע, נאנזני סיעת מד
 המתחרה העמדה. מיפלגת עם
 ),60( ברגר מנחם עורך־הרין מ׳

 החופשי המיקצוע סיעת מועמד
חרות. איש הוא

הנכ לתפקיד השלישי המועמד
 בן־ אמנון עורך־דין הוא בד

 ושינוי. עצמאות מסיעת ררור,
כל מיפלגה עם מזוהר. אינו הוא

 הפעם זו מופיעה וסיעתו שהי,
 לבן- בלישכה. לבחירות הראשונה

ל להיבחר סיכוי כל אין דרור
זאת. יודע והוא הרם, תפקיד

שם ידועי־
ם כבדי ונ

 ושל המועמדים של צעיהם ףי
י רו כולם דומים. הסיעות •
ה עורך־הדץ של טובתו את צים

ב רוצים כולם והעצמאי. שכיר
 כל הלישכה. של מעמדה חיזוק

 שירותים במתן דוגלות הסיעות
 והסדרת לעורך־הדין יותר טובים

 במחיר סיקצועיות השתלמויות
זול.

אי הן שהבחירות מכיוון אך
 הבחירות מערכת מתמקדת שיות,

העיק המועמדים של באישיותם
ריים.

 כי נהוג היד, קודמות .בשנים
 הוא הלישכד. לראשות המועמד

 שהביא שיעור־קומה, פעל אדם
 לסיעתו,״ קולות של נדוניה אתו

ה המועמד .ברגר, זפרן. אומר
 החופשי, המיקצוע סיעת של שנה
 למכור חייב הוא ולכן כזה׳ אינו
 להשיג כדי הלישכה נכסי כל את

בחירתו.״ את שתבטיח קואליציה

 ראשי- כי הוא. נוהג ואמנם,
 ידועי-שם עורכי־דין הם הלישבד,

 ה־ בראש עמדו בעבר ונכבדים.
 רוטנשט- כיהושע אנשים לישכה
לישכת־ד,עיתו ראש היום רייך׳

 מבקר- היום טוניק, יצחק 1 נות
 האחרת, ויושב־הראש <המרינה

איש הוא גם גולדנברג, אמנון
ומוכרת. נודעת יות

 בלישכה במעלה השני התפקיד
מ עצמו. זפרן של תפקירו הוא
 ביותר הגדול הוא תל־אביב תח

ב העומד בארץ. ביותר והעשיר
 אדיר מרכז־כוה על חולש ראשו

 זה תפקיד היה כן, על בלישכה.
 הקד על במיקוח שנמכר הראשון
אליציה.
 שייך הליכוד, איש שהוא זפרן׳
להשיג כדי ברגר. של לסיעתו

פירוטה סיעה ראש־
שר־המישפטים...״ אצל ״לברר

 ה- של בקואליציה שיתופה את
סי בלישכה, ביותר הגדולה ׳סיעה
 סיעת גולדנברג. אמנון של עתו

 הבטיח וכללית, ארצית הצעירים
 יושב־ראש מישרת את ברגר להם
 זה לתפקיד תל־אביב. מחת ועד

מי צבי הנמרץ עורך־הדין מועמד
תר.

ת חו ט ב ה
ת צו ר קו

 של בחירתו את להבטיח די ^
 הקואליציה סיעות על היה מיתר,

 שאם חששו, הם זפרן. את לנטרל
לתפ כמועמד לרוץ זפרן יחליט

 ישתף או עצמאי, באופן זה קיד
 עלול ליבאי, של סיעתו עם פעולה

 מיתר. של בחירתו את לסכן הוא
 ־* לזפרן להבטיח צורך היד. כן על

ל לו שיגרמו קורצות, הבטחות
תל-אביב. מחוז על וותר
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