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וויינרוט ויינשטיין סניגורים
זוטא מישפט ללא

 פרידמן. זאב מרשו של ההודאות
 ויעקב ויינשטיץ יהודה עורכי־הדין

 ההוראה להגשת התנגדו לא ויינרוט
 שמואל ועוררהדין בן־דויד, חיים של

 של ההודאה להגשת התנגד לא צאנג
״ זר. משה מרשו.

 שאר של פניהם על מייד היה ניכר
 שבעי־רצון אינם כי הנאשמים,

 ואומנם, השלושה. של מ״בגידתם"
 וביקש צאנג, עורן־־הדץ בו חזר למחרת
 מישפט* ולערוך ההודאה את לפסול

 סניגור של זה צעד לגביה. גם זוטא
 בית־המישפט את הפליא ואחראי פיקח

והצופים.
 הסניגורים טענות להישמע החלו אז
 כאן לנאשמים. החוקרים יחס לגבי

 הטענות ממכלול להתבלבל היה אפשר
 המיש־ הקשת גווני כל את שחבקו
 בטענה הסתפקו לא הסניגורים פטית.
 הם וכפיה. מכות — למשל אחד, מסוג
 עליה הוסיפו וגם זו טענה גם טענו
 ומשונות. שונות טענות וכהנה כהנה

 היו בחדר־המעצר. צואה על טענות היו
 על טענות והיו מכות, על טענות

וזילזול. השפלה

 בעבירות ולא קלות בעבירות רק
החמורות.
 כי אמרה ביותר המוזרה הטענה

 בכך התבטא הנאשמים אחד על הלחץ
 לחמניות לו נתנו שלארוחת־הבוקר

הלח סיפור הפך במפתיע לא יבשות.
המישפט. של לבדיחה היבשות מניות

 סיכוי
לזיהוי קלוש

 במילחמתם הסניגורים יצליחו ס
 זכו לא עדיין ההודאות, את ויפסלו 1\

 חשוב צעד יהיה זה אולם במישפט
 אם מאידך, מישפטי. לזיכוי בדרך

 של זה בשלב הסניגורים יפסידו
 טענה כל כי להאמין קשה המישפט,
לעזור תוכל שיעלו, אחרת מישפטית

*להם.
 טענה הסניגורים בידי כי ידוע

 עניין הר־הבית, פרשת לגבי מישפטית
 בגלל בבית־המישפט, השפיטות אי

 (העולם עתיקה מנדאטורית פקודה
 מהנאשמים אחד לכל ).27.6.84 הזה

 מיוחדות מישפטיות טענות כמה גם יש
 תיפסלנה לא אם אולם לעניינו,

לזיכוי. הסיכוי קלוש ההודאות,
 של מאבקם כי ברור, גם זה רקע על

מעל החסיון הסרת על הסניגורים

 לכך, תקדים מכירים מישפטנים
 נגד נרחבת עדות שמסר שסוכן

 איתם עמד שוד, במישפט נאשמים
 היותו ועצם בית־המישפט, בפני לדין

 הדבר מבית־המישפט. הוסתר וסוכן ער
 בראשון־לציון', בנק שוד במישפט קרה
 התגלה כאשר שנה. כעשרים לפני

 המיש־ במהלך לבית־המישפט העניין
 ודרש בתביעה השופט נזף אז, פט

 בפני האמיתי הדברים מצב את להעמיד
 נתגלו לא מאז אמנם בית״המישפט.

 כה במישפט אך כאלה, מקרים יותר
וביט מדיניות השלכות לו שיש חשוב,

 על חזרה שהתביעה יתכן חוניות,
 נמצאים הנאשמים בין וכי זה. תרגיל
 שהוש־ הסמויים מהסוכנים חלק עדיין

שם. תלו
■ אלון אילנה

לבית־דמישסט אובל מביאים קרובי־נאשמים
הסמוך באולם ארוחה

במיסדרוץ מישפחתו עם מבלה בן*שושן נאשם
עיתונאים מפני שומרים השוטרים

ידידים. עם אחר נאשם משוחח האולם
 להגיע ממשיכות מישפחות

 מצרכי מלא כבד סל אחד כשלכל
 בשעה להפסקה מוכן הכל סזון.

 מאשמים כל יוצאים אז .11.00
 המזון סלי את מקבלים סמוך. לאולם

 המישפחות עם ומבלים והמשקה
באכילה.

 סופר גם יושב המישפחות נין
 כמה כבר שכתב יהודי אמריקאי,

יכ אולי נמישפט. ומתעניין ספרים
אומר. הוא ספר. המישפט על תוב

מתחי הישיבה נכנסים השופטים
 הסניגורים, אחד רובין. יעקב לה.

 הוא מדור. כדרכו, הישיבה את פותח
 הוא כי שולחו, בשם להצהיר מבקש
למישט־ והתחמושת הנשק את מחדר

 בך על להעמידו שלא ומבקש רה״
 יודעים אינם עוד השופטים לדין.
 או בצחוק לבקשה, להתייחם כיצד

 אני־יצחק קם כאשר ברצינות,
הוא. גם לבקשה ומצטרף

 חובשי מאשמים שכל למרות
 גם חובשים סניטרים שני רק כיפת

 ויינרוט יעקב עודך־הדין כיפה. הם
 ממישרד מציגר אבי ועורד־הדין

 בין ראש. גלויי היתר כל כספי.
 השופט ראש־ההרכב, רק השופטים

 האחרים שני כיפת חובש בזק, יעקב
 עייפים כבר העיתונאים ראש. גלויי

 אנשי יעלו שלא .עד מהמישפט.
 הם מעניין,־ יהיה לא לעדות. השב־כ

 קפה בשתיית ומסתפקים אומרים
במיזנון. עורכי־הדין עם ורכילות

 למכור הנאשם את והדיח הסם קניית
 הגנה משום בכך אין סמים, לו

 כדי בכך יש היותר, לכל מישפטית.
הנאשם. של בעונשו להקל

 נראה החסיון הסרת על המאבק
 או הסוכן מיהו לגלות כניסיון יותר

 בין השב־כ על־ידי השתולים הסוכנים
 לנאשמים חשוב זה גילוי הנאשמים.

 בהווה צעדיהם תיכנון לשם מאור
 משמעות כל כמעט לו אין אך ובעתיד,

המישפט. לגבי

רובץ סניגור
לספר־התהילים שבחים

 תחילת לפני השופט בלישכת הדין
פרוצדור בעניינים לדון כדי המישפט

 על השופט את שברכו כאלה היו ליים,
 כאשר הכל, להפתעת אולם סיפרו,

 עורך־הדין קם באולם, המישפט החל
 ברכה ונשא רגליו על רובין יעקב

 הילל הוא סיפרו. על לשופט נמלצת
 ורק ארוכות, במילים הספר את ושיבח

 בענייני לעסוק כולם שבו כך אחר
המישפט. של חולין

לנאשמים מאוד חשוב השתול הסוכן גילו■

 הסמויים הסוכנים של זהותם או זהותו
המחתרת. אנשי בקרב השב־כ ששתל

 ברור במישפט, כה עד שעלה ממה
 על מוקדם מידע לשלטונות היה כי

 במיזרח־ אוטובוסים למלכד הניסיון
,84 באפריל 26ה־ ביום ירושלים,

 הסוכנים או הסוכן מיהו ברמז, אפילו
מראש. הללו הפעולות על שידעו

 של בלישכתו הנמצאים בארגזים
 להחליט האמור ברק, אהרון השופט
 החסיון להסרת הסניגורים בבקשת

רבים, סודות טמונים השב־כ, ממיסמכי

 מאפשרות הנסיבות אם ובדק שלפניו
 לשער יש ההודאה. לפסילת לטעון לו
 ברעהו איש נועצו גם הסניגורים כי

 ואומנם, אחידה. מדיניות קביעת לשם
 לבית־המישפט, הודיעו הסניגורים רוב
 הודאות להגשת מתנגדים הם כי

 היו אותן. לפסול ומבקשים מרשיהם
 להגשת התנגדו שלא שלושה רק

להגשתן. הראשון ביום ההודאות
 את המייצג וגמן, אורי עורך־הדין

להגשת התנגד לא פרידמן, זאב

 וכמעט אלה, טענות לעומת אך
 של טענות נטענו הבל־פה, באותו
 השב־כ. חוקרי מצד והדחה פיתוי

 התיימרו החוקרים כי טענו הסניגורים
 שונות הטבות לחשודים להבטיח
הוראות. תמורת

 שלא לחלקם הבטיחו כי נאמר
 אם חבריהם נגד כתבי־אישום יגישו
 כי שטענו היו בהודאות. עליהם יספרו

כתב־אישום והגשת חנינה להם הבטיחו

הביקניק
הגדול

י ק ך קני  קוראים הגדול־ פי
/  בית־ של להפסקה העתונאים 1 1/

 בין בצהריים. 11 בשעה המישפט
 אולם בתיר חום, ירקרק שיש קירות
 ביותר הגרול המישפט מתנהל ענק,

 יושבים חכן-השופטים מול במדינה.
המק משועממים עודכי־דץ עשרות
 אבי־ ח לעורר־הדיו הזמן רוב שיבים
 להגשת מתמר עדים. החוקר יצחק

 עם ומתנצח מישפטיים מיסמכים
 וחלקם מפהקים חלקם התביעה.
 חלק ומתנמנמים. עיניים עוצמים

 לבוא כלל טורחים אינם מעורכי-הדין
 בשליחת ומסתפקים לבית־המישפט

זוטרים. עורכי־דין או מתמחים
ש יושבים הסניגורים מאחורי מא

 אישית, אותם מכיר שאינו למי מים.
 כולם כמעט אחד. כאיש נראים הם

 סרוגות כיפות חובשים מזוקנים
מא להט. מלאות בעיניים ומביטים
ב המסודרים כיסאות על חוריהם
 וידידים. כני־מישפחה יושבים שורות,

 כיפות סורגות שביסים חבושות נשים
 כל ליד המישסט. במהלך וסוודרים

 המכילה ענקית, שקית מונחת טסא
 הנאשמים של 10 לסעודת מזון

 משקה פחיות סגורים כלי־פלסטיק
 ותפוחים ענבים וארגזי צוננות
 המחכות והאמהות משים ליד מונחים

להפסקה.
 שתי ניצבות הסניגוריה חומת פול

 דורית המדינה. מפרקליטות נשים
 בעלת ותמירה, יפה אשד. בייניש,

 יסכה יושבת לידה חלק. בלונדי שיער
 לייבד פרופסור של בתו לייבוביץ,

 ההתנצחות עבודת הב את אולם טץ.
הפרק איש חסון, עוזי כעת עושה

 כמעט אבי־יצחק עם הנאבק ליטות•
מילה. כל על

הנאש כאשד באולם לצלם אסור
 לפני אך בתוכו, נמצאים כבר מים

 בכל למצוא אפשר השופטים כניסת
 מתבודדים נאשמים המסדרת תלקי

 בך ישועה את בני־מישפחתם עם
 אוכל כשהוא במסדרון פגשנו שושן

 הקטנים ילדיו בחברת תפוחים
 צלם אותו צילם כאשר ואשתו.

 הנאשם התנגד ציפריס, ציון המערכת,
 אני כעת מנוחה, קצת לי .תנו ואמר:

של השני בצירו המישפחה." עם

 אין או ובעתיד, בהווה צעדיהם תננוו רשם
 המישבט רגב■ משמשת כר נמעט רו

ביוושרים המחוזי בבית־המישנט המתנהל
 חסר־ערך כמעט הוא השב״ב מיסמכי

 בין כי להאמין, מאוד קשה למישפט.
 הסניגורים ימצאו הללו המיסמכים

 להבטחות או לפיתויים הוכחות
 כדי לנאשמים, שניתנו בלתי־חוקיות

 להניח, יותר סביר הודאות. מהם לסחוט
לגבי הוכחות יהיו שם שימצאו מה כי

 מהקושרים חלק נעצרו שבעיקבותיו
 כל ללא מעיד הדבר בוקר. באותו עור
 מישטרתי סוכן של שיתופו על ספק

 מידע על רמזים המילכוד. בתוכניות
 האיס־ במיכללה הרצח לגבי מוקדם
 במהלך כן גם הועלו כבר לאמית

נתגלה, לא היום עד אולם המישפט.

 אנשי־המחתרת. את בעיקר המעניינים
 רבה משמעות אין מישפטית מבחינה

 להוכיח הסניגורים יצליחו אם אפילו
 על פעלו שולחיהם כי בבית־המישפט,

 כבר סמוי. מישטרתי סוכן הדחת פי
 כי במישפטי־סמים, אחת לא נפסק

41את שיזם הוא מישטרתי שסוכן למרות


