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חוק
לשופטים בית־ספר

עכשיו.
 השופטיס גס

המשמלמימ בין
ביש נפתח שבועות שלושה לפני

 השופטים לשופטים. בית־ספר ראל
 בוקר כל לקחת יצטרכו לא אמנם
 בשקית וסנדוויץ השכם על ילקוט
 אחת יתכנסו הם אך לבית־ספר, וללכת

 של מפיו הרצאה וישמעו לשבועיים
המיקצוע. מגדולי אחר

 להפוך כיצד ילמדו לא בבית־הספר
 מכון זה יהיה ראשון בשלב לשופטים.

 בבעיות בו ידונו בלבד. להשתלמות
 הלכות בחידושי במישפט, אקטואליות

 השופטים של ידיעותיהם את וירעננו
חשובים. בנושאים

 המצאה איננו לשופטים בית־הספר
 משתעשעים רבות שנים ישראלית.

 להקים ברעיון המערכת ראשי
 לבעיות מודעים כולם כזה. בית־ספר
 שזה חדש, שופט של בפניו העומדות

 כתב לא מעולם הוא התמנה. עתה
 של מהימנותו את העריך ולא פסק־דין

 מינויו, לפני השופט, היה אם עד.
 בבתי- להופיע שהירבה עורך־דין
 של חלקם שלפחות הרי מישפט,
 היה אם אבל לו, ומוכר נהיר הדברים

 במיש־ חוזים הכותבים מעורכי־הדין
 בית־ של צילו את רואים ואינם רדם

 בבעיה נתון שהוא. הרי המישפט,
רצינית.

 נהוג בחדרה השלום בבית־מישפט
 עובר לתפקידו, הנכנס חדש, שופט כי

 הוא בלתי־פורמלית. התמחות מעין
 הוותיקים, השופטים של לצידם יושב
 באולמות יושב ואפילו בעצתם נעזר

 שופט. של בעיניים ההליכים את ורואה
 יש בארץ בתי־המישפט בכל לא אולם

כאלה. תנאים
 באירופה לטבוע. או לשחות

 שופט שם אחרת. מישפט שיטת נהוגה
 מאוד, צעיר בגיל לתפקידו מתמנה
 של בקאריירה בחר שהוא מכיוון
 תקופת עובר הוא כך לשם שופט.

 נכנס הוא וכאשר ממש, של התמחות
 בשפיטה., ניסיון כבר לו יש לתפקיד

 על הבנויה הישראלית, המישפט שיטת
 השופטים כך. נוהגת איננה האנגלית,
 לשחות וחייבים למים נזרקים החדשים

 של מיקרים כמה כבר והיו לטבוע. או
 על קצרה תקופה שאחרי שופטים

 טעות. מיקח עשו כי גילו כס״המישפט
 לשמש וחזרו מייד התפטרו חלקם

 או התביישו, אחרים כעורכי״דין,
 כס־המישפט, על לשבת ונשארו חששו,

וחסרי־ידע. מתוסכלים ממורמרים,
 נהוגה בה שגם ארצות״הברית,

 לכך מצאה האנגלית, המישפט שיטת
 שם קיימים רבות שנים כבר פתרון.

 של בתי־ספר לשופטים, בתי־ספר
 לבית״ספר נשלח חדש שופט כל ממש.

 לומדים הם למדי. ארוכה לתקופה כזה
פיסקי־דין. כתיבת של הטכניקה את

 מנוסים ושופטים פסיכולוגים
 של מהימנותם הערכת על להם מרצים
 הזיכרון בעיות ועל ובעלי־דין, עדים
 אותם מעבירים וכמובן, עדים, אצל

 דיני־ראיות בפרוצדורה, ריענון קורסי
 בתי־המישפט של אחרונה ובפסיקה

 ביותר המפורסם בית־הספר העליונים.
בנב נמצא בארצות־הברית לשופטים

רסקה.
 מישפטנים ובורקאם. קפה

 בארצות־הברית, מזמן קינאו ישראלים
 גם הללו בתי־הספר את להכניס ורצו

 העיתים מצוקת בגלל אולם לכאן.
 לפני הדבר. התאפשר לא תקציב וחוסר

 השופטת המדוכה על שוב ישבו מה זמן
 שהוא ליבאי, דויד פרופסור אבנור, חנה

 ראש וגם עורכי־הדין לישכת ראש
 ומשה עורכי־דין להשתלמות המכון
 החליטו הם בתי־המישפט. מנהל נכט,

 לשופטים, מכון בינתיים להקים
 המכון של המוצלחת במתכונת שיפעל

עורכי־דין. להשתלמות
 לפני נערכה הראשונה ההרצאה

הפקולטה בבניין שבועות שלושה

 שופטים 150כ־ בתל־אביב. למישפטים
 המחוזי מבית־המישפט המרכז, מאיזור

 של מפיו הרצאה שמעו והשלום,
 בהפסקה לוין. שלמה העליון, השופט

 ועוגות, בורקאס אכלו קפה, שתו
חברתי. למיפגש ההזדמנות את וניצלו

 ניתנה השבוע, השניה, ההרצאה
 לממשלה, היועץ־המישפטי של מפיו
 בנושא הרצאה נשא הוא זמיר. יצחק

 שההרצאות מאחר בישראל. המעצר
 מה ידוע לא סגורות, הן לשופטים

לשופ היועץ־המישפטי בריוקיסיפר
 ריון התקיים הרצאתו אחרי אולם טים,
 בעיה שהיא המעצרים, בבעיית סוער

במדינה. אקוטית
לשבו אחת תימשכנה הפגישות

להשתלם. ימשיכו והשופטים עיים

משפט
 הרזיח מי

הכפול? מהרצח
נאשם, לחיי הסכגה

במישפט, עד שהיה
ממאסר אומו הצילה

 היחידי האדם הוא בראי יהודה
 ,2 מס׳ הכפול מהרצח ליהנות שהצליח

 שלי. ושולמית נחמיאס מישל רצח
 הארוך בתיק עד־תביעה היה בראי

 ואשתו אנג׳ל שמעיה נגד והמסובך
 ובסחר בהחזקה נאשם עצמו הוא שרה.

קילוגרם. כחצי של בכמות בחשיש,
 עמום השופט בפני נערך מישפטו

עורך־הדין בראי, של וסניגורו זמיר,

אבנור שופטת
אקוטית בבעיה סוער דיון

 בראי יידון אם כי טען סדומי, יהושע
 יומו את יוציא לא למאסר,

 אחרי באשמה הורה בראי בבית־הסוהר.
 ובין בינו שנערכה טעון עיסקת

 אחד היה אשר ליבר, והקצין התביעה,
 להעיד בא הכפול הרצח מחוקרי
 בראי ייאסר אם כי העיד ליבר למענו.
בכלא. לחייו ממשית סכנה קיימת

 עבירות הרצוף עברו, למרות ולכן,
 לשלחו שלא השופט החליט סמים,
 18ל־ נידון הוא בפועל. למאסר הפעם
 25 של וקנס תנאי על מאסר חודשי

שקל. אלף
מספיק לא לכאורה,

 אומרת מסדגת־האמת
 דובר־שקר שהוא

ראיות אין אבל,
 כי לשופט אמר קדרי, ארי הסניגור,

 שודד־ הוא נזרי שמיכאל יתכן לא
 ואב נשוי עובד, אדם הוא דרכים.

 מלבד קודמות הרשעות לו אין לילדים,
 כן על כדורגל. במיגרש אחת התפרעות

 ולך, דויד השופט, מן הסניגור ביקש
החשוד. את לשחרר

 מעין באחרונה הפך שוד־דרכים
 פעם אחרי פעם בארץ. חדשה אופנה
 של דרכו את מהירה מכונית חסמה
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