
לבורר דולר 700 יוחגנוף: משה
 עורכי־הדין מישרדי כל את כמעט האחים

 מייצגים שמואל האח את במדינה. הנודעים
 שר־המישפטים, שהיה מי הנוכחי במישפט
 האח את מוריץ. יהודה ועורן־־הדין תמיר, שמואל

 עורכי־הדין, לישכת ראש שהיה מי מייצג משה
גולדנברג. אמנון

 האחים מעסיקים בישראל, עורכי־דין מלבד
 ובהולנד, בארצות־הברית נוספים עורכי־דין

 מישפטים מקיימים הם בהם שגם מקומות
שביניהם. בסיכסוך
 הוא כי בבית־המישפט, הצהיר שמואל האח
 האחים במילחמת לשנה דולר מיליון שני מוציא
 מישפחתו את בריאותו, את הזניח כי מנהל, שהוא

 במישפטים להתעסק כדי החברתיים חייו ואת
אלה.

 עורכי־הדין, הם זה מסיכסוך העיקריים הנהנים
 בעולם אתרי־הזוהר לכל הניצים אחרי הנגררים

הצרפתית. ולריביירה לאקפולקו מקירסאו —
שמואל, האח על־ידי הוגשה הנוכחית התביעה

 יהושע עורן־־הדין של להדחתו לגרום כדי
 לישכת־עורכי־הדין. ראש שהיה מי רוטנשטרייד,

 שקיבל דולר, 700 של סכום הוא להדחה העילה
 לאח כך על להודיע בלי משה, מהאח הבורר

שמואל.
 הטיעונים את שמע הגץ אריה עקיבא השופט
 הוא בתיק. לו שהוגשו הסיכומים ואת הממושכים

הבאה. השנה בתחילת החלטתו את לתת הבטיח

)20 מעמוד ושך

!!ה
אחים ירחמה

 פרשה בארץ לציבור התגלתה אייר חודש
 המישפטנים. בין אגדה מזמן כבר שהפכה

 יוחננוף, ומשה (״סמי״) שמואל האחים זמת
 בישראל, לבית־המישפט הגיעה ■י־הממון,

 בין הבורר את לפסול ביקש שמואל האח !ר
מתפקידו. ולהדיחו ים

 האחים שני בין נטושה השינאה רבת ;מילחמה
 להיחלץ מנסים הם לשווא רבות. שנים
 העולם. בכל להם השייך אדיר, ברכוש ׳תפות

מעסיקים המישפטיים, ענייניהם את להסדיר

דולר מיליון 2 יוחננוף: טמואל

באוניברסיטות שחיתות סיוון:
 מתגלגלות החלו כדור־שלג, כמו פתע, ^
 שחיתות פרשיות ובמישטרה בבתי־המישפט 1

 חקירות הסטודנטים. באגודות הקשורות זנות,
 מהאגודה, וגניבות שוחד זיופי־בחירות, ־בר

תל־אביב. באוניברסיטת זנהלו
כתבי־אישום, כמה בהגשת הסתיימו החקירות

 או האגודה בראש בעבר שעמדו אנשים :ד
 שהיה מי קראוס, אלי בה. תפקידי־מפתח

 תום עד נעצר בתל־אביב, האגודה שב־ראש
 שוחד קבלת של בעבירות והואשם הליכים
 נגדו אספה ברלינר, דבורה התובעת, :ניבות.

 יעקב עורך־הדין וסניגורו, מרשים, ומר״ראיות
 האשמות והעלה בצלחת, ידו טמן לא ׳ינרוט,
 באגודה, אחרים אנשי־צמרת נגד פחות לא בדות
 אלי של חקירתו בעת לדין. עדיין עומדים !אינם
 יושב־ראש בעבר הוא גם שהיה מי אובן,

 על חמורות האשמות הסניגור השמיע אגודה,
 על מיני, שוחד תמורת בחינות טופסי וכירת
 נגד אלימות על ואף מכספי־האגודה ניבות
בקמפוס. -יביס

 שמהן המכובדות, האגורות כי התברר, לפתע
 חירות של ועסקנים חברי־כנסת מחו

 מילוא רוני קליינר, מיכאל כמו הליברלים,
 לשחיתות חממות בעצם הן רייסר, מיכה

קנוניות.
 השנה בשלהי שהתפוצצה שנייה פרשה

 ליינס. ואיסט־א איסט־א פרשת היתה !!עברה
לבית״המישפט השנה לפרוץ מאיימת זו !רשה

ניצח השמאל קראום: אלי
 עסקני־הסטודנטים בץ נוספים שחיתות בגילויי
החברות. ומנהלי
 היתה, האלה הפרשות מכל התוצאות אחת

באוני האחרונות בבחירות כאשר לוודאי, קרוב
 התברר, וחיפה ירושלים תל־אביב, של ברסיטות

 השמאל ניצח רבות שנים אחרי ראשונה בפעם כי
הימין. את

הבווקו וצח תמוז:
ת י* טו ט מו רסה ת  ומנהלי בנקים נגד הוגשו שונות אזרחיות גרמה השנה בחורף הבו
 של נסיונות ויועצי־השקעות. קרנות־נאמנות תביעות ברוקרים. נגד פשעים של לגל 1
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 יועצי־השקעות של חייהם על ואיומים סחיטה
פליליים. למישפטים הביאו

 שבין הבולט היה אלטרוביץ יעקב רצח
 גיל של מישפטם בבורסה. הקשורות העבירות

 בסוף נפתח זה, ברצח הנאשמים שגיא, ורונן בן־גל
 תל־אביב, מצפון בני״טובים השניים, השנה.

 שנפלו עיסקיים סכסוכים בגלל כי בכך נאשמים
 את לרצוח החליטו בן־גל, ובין הנרצח בין

הברוקר.
 25 של שכר לו והבטיח רונן, את שכר בן־גל

 השניים אלטרוביץ. את יחסל אם דולר, אלף
 אחרי עיקוב פעולות כתב״האישום, לדברי ביצעו,

 עוברי־אורח. על חיה באש התאמנו ואף קורבנם,
בפתח־תיקווה. אשה פצעו ההזדמנויות באחת

 את בן־גל הסיע לרצח המיועד ביום
 חברת עבור בבורסה המבצע שהיה אלטרוביץ,

 שגיא, לו ארב שם לביתו. טוכלר, את מוריץ
 שניים פגיעות. 11 בו ופגע בקורבן שירה

 ברחוב לתומם שהלכו באנשים פגעו מהכדורים
אותם. גם ופצעו

 יתחדש מישפטם באשמה. כפרו הנאשמים שני
הבאה. בשנה
 כעת עומדים הנודעים אלפרון האחים שני גם
 מיועץ־ באיומים סחיטה של בעבירה לדין

חיה אש בן־גל: גילנעלמו. ועיקבותיו מהארץ שברח אחר, השקעות

הנלא מנקד וצח אב:
מדינת של בהיסטוריה נדיר מישפט הו ¥
 קוד־ההת־ את הפר התחתון העולם ישראל. !

 באנשי־מישטרה פוגעים אין כי הקובע, נהגות
 נרצח 1981 דצמבר בחודש בתי־סוהר. ועובדי

ברמלה. בית־המעצר מפקד שהיה ניצן, רוני
 בפענוח רבים מאמצים השקיעה המישטרה

 ולאמיגותה. ליוקרתה מאוד חשוב שהיה זה, תיק
 הרצל נגד כתב־אישום הוגש השנה ואומנם,
 נאשמים הם שמש. ויעקב דויד אמנון אביטן,
 התכשיטים מיפעל ובשוד הרצח בביצוע

 להשיג כדי השומר, נהרג שבמהלכו קרן־אור,
 נפתח אב בחודש מהארץ. לבריחה האמצעים את

השלושה. של מישפטם

הקוד הפרת ניצן: רוני קורבן

 והליכי מהארץ, לברוח הצליחו ושמש אביטן
 אביטן את רב. זמן ארכו מצרפת לישראל הסגרתם

 אחרי עיקוב על״ידי בפאריס, המישטרה מצאה
 היא אביטן. של בנו ואם אהובתו ארכיב, אורית
 להצטרף כשעמדה בלוד, התעופה בנמל נעצרה

 נהיגה רשיון נמצא ובארנקה בפאריס, לאביטן
 התחבא שבה והכתובת החדש בשמו בינלאומי

בפאריס. אביטן
 להריונה, השלישי בחודש אז שהיתר, אורית,

 היא קרן־אור. בשוד היא גם והואשמה־ נעצרה
 את שאיפשר הפעמון, על שלחצה בכך הודתה
 בעדותה לשודדים. המיפעל דלת פתיחת

 אביטל הרצל כי טענה, בבית״המישפט המרשימה
 לשמונה נידונה אורית זה. בשוד השתתף לא כלל

 על עירערה היא בשוד. חלקה בשל מאסר שנות
העונש. חומרת

 על העלתה דבורין, פנינה התובעת,
 עד־המדינה את ניצן רצח במישפט דוכן־העדים

 עבור דירה שכר כי סיפר, הוא אבוטבול. אלי
 גם הוא מקום־מיסתור. לו תשמש שזו שמש^בדי

 קרן שוד ועל ניצן רצח על רמזים שמש מפי שמע
 כדי בתכשיטים, שללו את לו נתן שמש אור.

 נמצאו אלה מתכשיטים חלק אותו. שימכור
המישטרה. על־ידי אבוטבול של בביתו

 של גיבורו עצמו אבוטבול היה שעברה בשנה
 עד־מדינה היה הוא ממישפטי־השנה. אחד

 זהרה בתו, עם יחד יצא אז המרעילים. במישפט
 רצח לבצע לווינשטיין, מירה אהובתו, ועם

 בכף נתפסו הם גיבעתיים. במישטרת עדי־מדינה
 אותו בעיקבות עד־מדינה. בעצמו הפך ואבוטבול

 אבוטבול של קשריו את המישטרה חשפה מעצר
 עד-מדינה הפך והוא קרן־אור, ולשוד ניצן לרצח

זה. בתיק גם
 של וסניגורו באשמות, כופרים הנאשמים

 הגירסה את העלה יפתח, דויד עורד־הדין אביטן,
 סוחר־סמים מסיקה, עמוס בידי בוצע ניצן רצח כי

הוא. גם בינתיים שנרצח

השר שר העיושר ארור:
הסעירו שבהן שנים, משלוש יותר *^חרי

 סוף־סוף הסתיים בארץ, הציבור את מישפטיו
 השר של עירעורו השנה של האחרון בחודש
בבית־המישפט אבו־חצירא, אהרון לשעבר
העליון.
 בבית־המישפט שנתיים לפני שזוכה אחרי
 ושחיתות, שוחד מעבירות בירושלים המחוזי
 לפני שהתנהל במישפט החייכן השר הורשע

 בתל-אביב, אוסטרובסקי־כהן ויקטוריה השופטת
 בעיקבות על־תנאי. מאסר עליו גזרה אשר

מהממשלה. אבו־חצירא התפטר פסק־הדין
 אשר כספי, ורם תוסיודכהן שלמה הסניגורים,

 השופטת, את לפסול ביקשו המישפט במהלך
 פרקליטת התובעת, השר. הרשעת על עירערו

 עירערה סירוטה, שרה עורכת־הדין מחודהמרכז
 ועל אחדים מסעיפי־אישום השר של זיכויו על

הקלת-העונש.
 להחמיר פה־אחד החליט העליון בית־המישפט

 שלושה עליו וגזר אבו־חצירא, של בעונשו
 בית־המישפט הביע בכר בפועל. חודשי־מאסר

 יש אנשי־ציבור של עבירות כי דעתו את העליון
בחומרה. לדון

המישפטיות, הערכאות נתמצו שבכך מאחר
 הוא לשעבר השר כי לטעון אפשרות עוד אין

חף־מפשע.

בפועל מאסר אס־חצירא: אהרון
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