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■—ההתחלה רק ■■זה— —החדשות השופטות—
)47 מעמוד (המשך )51 מעמוד (המשך

 עורכי־ ילדים. שלושה להם ויש עממי,
 טיעון להם יש אם כי יודעים הדין

 הם נאשם, עבור מישפטי או אנושי
 פתוח וראש קשבת אוזן ימצאו תמיד
 היא מחוז־המרכז. פרקליטת אצל

 ליטרת־ את למצות ניסתה לא מעולם
המרינה. עבור הבשר

 מופיעה היא כאשר מאידך,
 משוכנעת היא כתובעת, במישפט

ל מביאה ובעקשנות בצידקתה,
 כתב- הגישה כאשר היה כך הרשעה.

 חבר־הכנסת נגד שוחד על אישום
 הורשע הוא מרחובות. רכטמן שמואל
למאסר. ונידון

 ללאמדפקיס,
חנופה ללא

כ- עבודתה שנות משך ף
 כמעט להופיע לה יצא תובעת ^
 שהיו הרצח־מתוך״רחמים מישפטי בכל

 טיעון 'לעצמה סיגלה היא במדינה.
 למרות אלה. למיקרים מיוחד מישפטי
 האם של המעונה לנפשה שהבינה
 ילדה את או המפגר בנה את שרצחה

 כך על ויתרה לא הסרטן, חולה
 אולם המדינה. על־ידי גם שייענשו

 רחמים לעונש בטיעונה היה תמיד
הנאשם. של לסיבלו ורגישות

 לתפקיד סירוטה מונתה כנהוג,
נכס שאליו תפקיד שופטת־מחוזית,

 שלא פרקליטים רבים. עורכי־דין פים
 נושאים פרקליט־מחוז, לדרגת הגיעו

 שופט־שלום. למישרת עיניהם את
 שמונתה אחרי עצמה, סירוטה

 לעזור כדי לפעול התחילה כשופטת,
 אחר, ממחוז פרקליטה ברלינר, לדבורה

כשופטת״שלום. להתמנות
ב ילידת־הארץ, ברלינר, דבורה

 היא לחייה, השלושים שנות אמצע
 היא הכלים. אל ונחבאת צנועה אשה
 אין חנופה. וללא מרפקים ללא אשה
 ומכבד מחבב שאיננו בפרקליטות איש

 בקשה הגישה שנים כחמש לפני אותה.
 לוועדה זומנה כשופטת־שלום, למינוי

 לא היא כך. על דבר שמעה לא ומאז
 עם והשלימה לחצה, ולא פעלה

תתמנה. לא קשרים שבלי העובדה
ל בקשה המגישים פרקליטים

 זאת לשמור נוהגים שופטים התמנות
 מבטי את אוהב איננו איש בסוד.

 מתכנסת כאשר והחמלה הליגלוג
 ושמו אחת ועוד אחת ועדת־מינויים

 ונמרץ צעיר פרקליט רק עולה. איננו
 זמן לפני מועמדותו את שהגיש אחד,

 גדול. ברעש הדבר את פירסם רב לא
 הפעם, ימונה כי בטוח כל־כך היה הוא

מינויו. לכבוד לשתיה חברים שהזמין
 שמות למחרת, התפרסמו, כאשר

ביניהם. שמו היה לא המומלצים,
 ברליגר דבורה את שהכירה סירוטה,

 כמה עם דיברה כישוריה, על וידעה
 הדרושה. השדולה את והפעילה אנשים

 ועדת־ בה בחרה שבועות שלושה תוך
המינויים.

 לעבור עדיין פנויה איננה ברלינר
 של ראשון בשלב נמצאת היא לשפיטה,

 של ביותר המעניינים המישפטים אחד
 של במישפטו התובעת היא השנה.

 התל־אביבי עורר־הדין חרמון, שימעון
 בלאס. כרמלה ידידתו, ברצח הנאשם

 עד המישפט את להמשיך צריכה היא
 לכס־ לעבור תוכל כך אחר ורק תומו,

המישפט.
 מהפרקליטות שתעבור הראשונה

 דרורה ד״ר היא בית־המישפט אל
 דרורה, מפרקליטות־המרכז. פילפל
 שנים שבע רק עובדת חיפה, ילידת

 שנים כמה עבדה קודם בפרקליטות.
 את ועשתה פרטי, עורר־דיו במישרד

בגרמניה. במישפטים הדוקטוראט
 חמה מהפרקליטות פרידתה את

 וחזרה לספרד בנסיעה פילפל ד״ר
 אצל ההשבעה למועד ישר ארצה

נשיא־המדינה.
 כעת מטפל ששמגר ״אומרים

 וכבר לשופטים, המינויים בענייני
 מישפטנים אומרים ההבדל,״ את רואים

 בית־המשפט נשיא ואם יודעי־דבר.
 במינויים, מתעסק שמגר, מאיר העליון,
בשקט. לישון אפשר

■ אלון אילנה

 ־־ במיוחד הובא אוכל מאוד. טובים
 וקראתי טלוויזיה לי היתה מבחוץ.

 לנהל שהמשכתי היא והאמת עיתונים,
 חודשי״ 14 אחרי מהכלא. העסקים את

 ארבע לי ופסקו המישפט, נערך מעצר
 מיליון 2.3ב־ ונקנסתי שנות־מאסר,

 ליד לגור עברה אשתי-לשעבר מרקים.
יום־יום. לי ודאגה הכלא,

 יצאתי שוחררתי. חודשים 22 ״אחרי
 חיכתה בחוץ אחרי־הצהריים. 2 בשעה

 וכן זר־פרחים, עם אשתי־לשעבר לי
 עם מכוניות של וצי המזכירה

 ששילמתי אחרי היה זה עיתונאים.
 ממה יותר דולר, ממיליון יותר למעשה

■׳בעבודה המשכתי פסק. שהשופט " 
כלום.״ קרה לא כאילו

 חרגו אשתך לבין בינך ״היחסים
מהרגיל?״

■ וביני לשעבר אשתי בין ״היחסים

כץ מיסעדן
לבד!״ לישון אוהב ״אינני

 החיים, לכל נאמנות של יחסים הם
 גבר בין שקיימת אהבה בלי אומנם
 שבני־זוג חושב אני כזו, כשאין לאשה.
 האמיתיות החולשות להתגרש. צריכים

 שני לי יש כיום ונכדיי. ילדיי הם שלי
^ חודשים. 9 ובן 4 בן מבתי, נכדים

 בקביעות מבלה אני ארצה. ״חזרתי
בחו״ל. ושבועיים בארץ שבוע

השת עוד שנים ארבע לפני ״עד
 עכשיו למכוניות. במרוצי־ראלי תפתי

הפסקתי,
 הנוכחית, אשתי סילביה, ״את
 בתל־אביב, הילטון במלון היכרתי

 היא אליו. שהוזמנתי בבר־מיצווה
 כאחת מקולקלת, לא ביישנית, נראתה
 הוריה אוהב. אני וכאלה מהכפר, שבאה

 בצפון־מיזרח קטנה בעיירה מתגוררים
 זאת עם יחד .28 בת כיום היא צרפת.

 הרבה, שראתה הגדול, העולם אשת היא
מעולה. וספורטאית

 יכול אינני בעיה, תמיד לי ״היתה
 בגלל לא וזה אשה, בלי לבד, לישון

 לבד, לישון אוהב אינני פשוט מין,
 ליד מתעורר אני שבכל־פעם לי ונמאס
אחרת. אשה

 לא אשה, אצל נאמנות אוהב ״אני
 עם לי שיש זו כמו פיסית, מבחינה רק

 עכשיו שנים. 12 אחרי הראשונה אשתי
 נולד הוא השניה, מאשתי בן גם לי יש

 חודשים בשלושה הקדים כשנה, לפני
השני. נכרי את

 לארבעה כבר השנה ״הוזמנתי
 ההזמנות .50 בני של ימי־הולדת
 לאמצע חגיגה מעין הן המקובלות

 אינני אמצע, לא זה בשבילי אך החיים.
לאמצע. שהגעתי חושב, או רואה,

 או אחד ידיד־אמת יש אדם ״לכל
 _ מזל יש לי אמיתיים. חברים שניים,
 מאוד אני שישה־שיבעה. לי יש גדול,

 פעם אף זורק אינני סנטימנטאלי.
 ספרדי פיתגם יש שקיבלתי. מיכתבים

 לחוות צריך גבר, להיות שכדי שאומר
 מאמין אינני בית־הסוהר. את גם

 את להוציא משתדל אני אך זו, באימרה
 מוקדם קם אני גרוע. מצב מכל הטוב

 האדומה במרצדס לנהוג אוהב בבוקר,
 לעבור בפי, עבה כשסיגר שלי,

 את עשיתי שלא יודע אני במיסעדותיי.
^ עבדתי לי, האמיני בקלות. זה ה ש  ק

 שבו למצב להגיע כדי מאוד
שארצה.״ מה כל בחיי לעשות
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