
 הפכו עורכי-הדין בלישכת הבחירות
 את במעט רק שהקדים ססגוני, לקרנבל

 נשותיהם על נהרו עורכי־דין חג-הפורים.
 ציוני־אמ־ בית שמול הקטן לבניין וטפם
 להפנינג הבחירות את הפכו הם ריקה.

עליז. סיקצועי
 מיני כל הלישכה לבניין הגיעו זה ביום
 לעריכת־ רשיון אי־פעם שקיבלו אנשים

 ההזדמנות בו. השתמשו לא ומעולם דין
 לידיהם נופלת ברשיון להשתמש היחידה

 הגיעו הבחירות. ביום שנים, בארבע פעם
 מבית־המישפט, ישר עורכי־דין הרבה גם

 כהות חליפות — במדי־מישפט לבושים
אלגנ מטרוגיתות באו שחורות. ועניבות

 כאן להפגין ההזדמנות את שמצאו טיות
ויהלומים. יקרות פרוות

 לעורכי-הדין. פנים האיר מזג־האוויר
 השבר במשל היחיד היום כמעט זה היה

 כבר השמש. זרחה שבו האחרונים עיים
 בליש־ ערה תנועה היתה הבוקר משעות

 בגפם, עורכי-הדין הגיעו בדרך־כלל כה.
 ושוחחו המועמדים ידי את לחצו הצביעו,

 ההמולה לדרכם. והלכו שפנו לפני מעט
 שוב אנשים הצהריים. בשעות התחילה

 הסתודדו הם לעבודה. לחזור מיהרו לא
 עם שיחות ניהלו וברחוב, בפיסדרונות

אח רבות. שנים מזה פגשו שלא קולגות
 לסיים כדי הזמן את ניצלו אפילו דים

ישנים. בתיקים לפשרות ולהגיע עיסקות
הפרקלי אנשי גם הגיעו אלה בשעות

 לבחור. כדי במדים, שבאו הצבאית, טות
 באו לשעבר מחוזיים שופטים שני גם

עורך־הדין :ללישכה חובתם את למלא
ם די סי ר סע ת ברג שדו ו

הגדולות והתיקוות הרחבה הקואליציה' למרות

מנצח
ידייםלחיצות של יום

 לי יש להתאפק, יכולה לא ני1ן
י ' / וה בלישכה, לבחירות נוסטאלגיה /

 קצת לנשום כדי לכאן לבוא מוכרחה ייתי
 שביקשה שופטת אמרה האווירה,״ את

 לבניין הגיעה היא שם. בעילום להישאר
 בשעה הבחירות ביום עורכי־הדין לישכת

 ההצבעה, שהסתיימה אחרי בערב, תשע
 על להשפיע בנסיון תוחשד שלא כדי

הבוחרים.

עורכי־הדין ללישנת הבחירות ביום
ילדיהם. 1 בליוויו המועמדים הגיעו

את גם הביאו מהם אחדים
ניצח הנודע והפרופסור נלביהם,

**

האטו הפרקליט את

 לעבודתו הוא גם חזר מתפקידו, והתפטר
 להיות החוזר שופט פרטי. כעורך־דין
 לליש- בבחירות לבחור גם זכאי עורו״דין

זאת. עשו והשניים כה,
 בבתי-הספר, הלימודים הסתיימו כאשר

 ילדיהם את גם מהבוחרים רבים הביאו
 הקטן האולם בתוך שנוצר הדוחק איתם.

 ליד בזה זה התחככו אנשים נורא. היה
 של רב ערב שהיו המאולתרים, התאים

 היתה הפרגודים אחד על מוזרים. פרגודים
 בחירות צוייו אחרים ועל נעמת כתובת

לכנסת.

 מחוזי שופט שהיה מלחי, אליעזר הוותיק
שערו אחרי תפקידו את ועזב בתל-אביב

 הישן למיקצועו חזר הוא סופר. יונה ריית
 שכיהן כהן, דן לבחור. ובא כעורד־דין

בבאר־שבע מחוזי כשופט כשנה לפני עד

מי ד ק א

 ליד עמדו הם מאוד. רציניים בלישכה
 המוקדמות, הבוקר שעות מאז הבניין
 ובני־מישפחה, חסידים של בפמליה מלווים
 היה אפשר לפעם מפעם ידיים. ולחצו
 ובעיקר עליהם, משתלט המתח את לראות

אנ מהבוקר מביאים ״הם תומכיהם. על
 אחד בסוד אמר אלונקות,״ על ממש שים

 ״בבוקר ליבאי. דויד הפרופסור מחסידי
 התלונן אדם אותו מודאגים.״ ממש היינו

 השלישי, ביום קויימו לא שהסחירות על
 אחרי־הצהריים. עורכי־הדין חופשיים שבו
 עורכי־דין הם בליבאי התומכים ״רוב

 יכולים ואינם כשכירים, העובדים צעירים
 יגיעו הם העבודה. בשעות לבחור לבוא

י אמר. הוא בערב,״
 לבניין, בכניסה מחייו ניצב עצמו ליבאי

 גבר הוא צעירים. עורכי־דין כמה ולידו
 כמרצה משמש רבות שנים ומזה נאה

כמעט תל-אביב. באוניברסיטת למישפטים
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