
 והעקשניות הפרועות השמועות
יונ שי יעניינו נוגעות ביותר

 עורך-דין הוא זפוץ זפת. תו
 ימים שהקדיש יסדי, אפרורי
 חכה היישכה, בעיסוקי בלילות
 ליושב- כשנתיים יפני יהיבחר

 הוא תי־אביב. מתח ועד ראש
 וצבר נאמנה פיאכתו את ששה

ו  ועי בפחח. וידידים אוהדים י
 יתפקיד, מחדש מועמדותו כן,

לקואליציה. מסוכנת
 רוצה מי

ת היו ט! ל פ שו

ה בוועדת שיו. הקואייציה אנשי
 שני נמצאים ישופטים מינויים
 עודבי־הדיו, יישבת שי נציגים

כ המועמדים. עי הממייצים שהם
 גולדג- אמנת הם הנציגים רגע
 חברי- יתר ברגר. ומנחם ברג

 מה- חברי־כנסת שני הם הוועדה
 ארבעה שרים. ושני קואייציה

שיעדי פוייטיים, יצורים הם איה
 עי־ידי מומיץ מועמד יטגות פו

 המיסלגתיות שנטיותיו היישכה,
 ה־ השופטים שיושת לרוחם. הן

 זו בוועדה המשתתפים עליונים
 אן פוליטית, בנטיה חשודים אינם

במיעוט. נותרים הם

חוצ כי אומרות, שמועות ה  ב- נכבדים תפקידים יו עו י י
 איה וכאשר עורכי-הדין, יישכת

 מישרת יו הובטחה לרוחו, היו יא
מחחי. שופט

הר הד כבר האחרונות בשנים
 פוליטיים מינויים עי רינונים בה

 זוס- יואל ואפילו לבתי־המישפט,
 בית- נשיא שהיה מי ז״ל, פן

פך. עי דיבר המישסט־העייוו׳

 כי יודע. זפוץ את שמכיר פי
 ״זהו השפיטה. היא פשאת-נסשו

 ״ואם מיתר, אומר חייו,״ חיום
ו מציעים היו  היה כזה תפקיד י

 מכיוון ידיים. בשתי אותו לוקח
 מהתחרות, עדיין פרש יא שהוא
ו הוצע שיא סימן  תפקיד כי י

יריבו. מסכם כזה״
ה כי הרעיון את מעיה מיתר
יצ לשופט המינוי בדבר שמועה

ל להביא כדי עצמו, מזפוץ אה
ש חושב ״אני הצדדים. עי לחץ
מכיוון גדולה, שטות עשה הוא

ס כ ט  ה
גלוי *ד

 יזפרן ההבטחה על שמועות ך*
 שסיעות צעקניות, כי־כך היו י י

 עם לקואליציה להצטרף שחשבו
ה מהשמועות מעט נבהלו ברגר
 הנזישפטנים איגוד רשימת איד-

 את בתוכה שמאגדת והפדקליטיס,
להסתד ומשתייכת עובדי־המדינה

 אלה. שסועות ברצינות בדקה רות,
הסכם עי יחתום שהחליטה לפני

י' .4־ ו־

ליכאי מועמד
בוועדת־הנזינוייס, דופי ,הטלת

 מחוז־המרכז, פרקליטת סירוטה,
 כמי השמועות, בגי היא גם נזכרה

ו שהובטח  בין לשפיטה. מינד י
ה באחד כי ברור. המישפטנים

 לבית־המיש־ סירוטד, תגיע יפים
קודם־ שהגיעה כפי המחוזי, סט

 מניח הוא ספק, כל להוציא כדי
 המקורי ההסכם את השולחן עי

 שי וסיעתה סיעתו בין שנעשה
 נאמר יא שם כי ומראה סירוטה,

 מדוייק צילום ״זהו כזה. דבר כי
בבחירות קיים שהיה המצב שי

באוניבר מרצה משמש הוא נות.
ו במיפלגת־העבודה פעיל סיטה,

 נסצ*0 במישסטים כסניגור משמש
 ראש את ייצג לאחרונה יוניים.

הממ ועדת־החקירה יפני אמ״ן
לכתית.

ת ר י ב ר מ ו ס
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לש הדרו את לעצמו סגר שבכך
 פי הבאות. השנים לארבע פיטה

הש כי אחרי אותו לפגות יעז
מיתר. אומר ז״ האיד. מועות
 עי נשאי כאשר עצמו, זפרן

 העדיף הזה, הטולם על־ידי כך
להגיב שיא

לשו עורך־דין למנות אפשרות
ו־ ברגר שי בכיסם נמצאת פט

 בדק וסיעתו, ברגר עם קואליציה
 שר־ אצל מראשי־הרשימה אחד

לשמו רגליים יש אם המשפטים
הרשי אנשי הבטיחו ■בכך עה.
 יהיו הגבוהים הדרגים גם כי מה

לסיפור. מודעים
 מיוחד עניין היה זו לרשימה

 מעניין לזות-שפתיים כי בסילוק
 אחת שופטים. למינוי ההבטחות

שרה עורכת-הדין הסיעה, מראשי

 ויקטוריה השופטת בתפקיד, תה
הרמ גרמו יכן אוסטרובקי־כהן.

 טובה יא הרגשה ■והשמועות זים
 ויה סירוטה שי לראשי־רשימתה

עצמה.
 הליו השמועות את רואה ״אני

 ״אני ברגר. אומר רבד״״ בחומרה
ך רואה  בתדמיתה לפגוע נסיח מ

 ושי שופטים למינוי הוועדה של
במדינה.״ השיפוט מערבת

מי,תר מועמד * זפוץ מועמד
לשפיטה...״ הדרך לעצמו ״סגר

מציין. הוא הקודמות,״
 קיימים כי בתוקף מכחיש הוא
הסכ גם הגלוי להסכם בנוסף

 ה־ כי מצהיר, הוא חשאיים. מים
לש המועמד שי המיפלגתית נטיה
 וכי בעיניו, תשובה אינה פיטה

 שופט שי במינויו תמך לאחרונה
לפפ״ם. מקורב שהוא

ה צ קפי
רץ, ידיד דגר, ף* י בא פו
 בלישכת פעיל בילדותו, ארץ ■■

בקדנ רבות. שנים עורכי־הדין
 ממיא-פקום הוא הנוכחית ציה
 זאת בכי הלישכה. יושב־ראש שי

 לחברי- ביותר פוכר אינו הוא
הרחב. ולציבור הלישכה

ה בבחירות שנים, ארבע לפני
הת ללישכת־עורכי-הדין, קודמות

 ברגע ממש לפירוץ ליבאי ייצב
גולדנ !נגד התייצב הוא האחרון.

מכו מיספר להשיג והציות ברג
 פיגר הוא קולות. של מאוד בד

קולות. 400בכ־ רק הנבחר אחרי
ה לכל מבריק אדם הוא ליבאי

המושמ היחידות הטענות דעות.
 כי הן. יריבו על-ידי נגדו עות
 בראשות להשתמש מתכוון הוא

 מיפלגתי. כקרש-קסיצה הלישכה
 ברשימת מועמד כבר היה ״הוא

 במקום לכנסת לבחירות המערך
 שיבחר אחרי אולי בלתי־ריאלי.

 ריאלי מקום ישיג הלישכד״ לראש
ברגר. אומר ברשימה,״

שות דרי
ת רו ת סו

 אך איש־ססתורין, אינו הוא
 ובלתי־מת- הכלים אל נחבא הוא

 מעברו מזכרת זוהי אולי בלט.
ברגר. של המחתרתי
ונא אצ״ל, חבר היה בנעוריו

באוניבר לימודיו את לעזוב לץ
 הוא למחתרת. להתמסר כדי סיטה
יהלו כלוטש תקופה באותה עבד
מים.

 נגדו, טוענים אחרים ריבים ^
כסף. כפית עם גדל כעורך־דין כי

 עורך־הדין את מבין אינו ״הוא
 מופיע הוא סבלותיו. ואת הקטן

 בבית־המיש- רחוקות לעיתים רק
ה אליו מתייחסים אז וגם פט,

 מעמדו,״ בגלל בכבוד שופטים
יריביו. אומרים

 הבריטים על־ידי נעצר 1942ב־
בי שנים שש לאפריקה. והוגלה

 אחרי רק ארצה וחזר בגלות לה
המדינה. קום

 המישפ- לימודי את סיים הוא
במח באוניברסיטדדהעברית טים
הראשון. זור

 צורך ■אין ליבאי פרופסור את
התפר הוא הציבור. לפני להציג

שו־ מישפטיות בוועדות כחבר סם

 כי הכל, מסכימים זאת לעומת
 .אדם לעמוד חייב הלישכה בראש
ב עורכי־הדין ■את לייצג שיוכל
 בעל להיות עליו בכבוד. מדינה

ושיעור־קומד,. סוחפת אישיות
 עם זו תדמית מתיישבת כיצד

 סיב־ את המכיר הקטן, עורך־הדין
 כך על ז למיקצוע חבריו לות
 אלה דברים תשובה. לאיש 'אין

 עולים ואינם זה, את זה סותרים
■ אלץ ■אילנה אחד. במועמד


