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פרק שם נמצאת אחת. ולא טויות,
 של בראשותו תל־אביב, מחוז ליטות
 דבורין, פנינה עובדת שם שדר, אהרון

 מחוז־ פרקליטות גם שם ונמצאת
ארבל. עדנה בראשות המרכז,

 לשם תל־אביב בצפון בחר מחאגינה
 מלבסקי מלה שלו, האונס מעשי ביצוע
 הוא בלס ודויד תל־ברוך, בחוף נהרגה
העיר. תושב

פרקליטות ובעל־נסיון. בולטת

וארבל דותן פרקליטות
בגדה קרקעות

 גיאו־ בתחום עוסקת פרקליטות כל
לתחו נכנסת האחת ואין מוגדר, גראפי

 וגורל, מזל רק זה והיה חברתה. מי
ה המישפטים כל את השנה שהביא

יוסף תל־אביב. לפרקליטות מעניינים

 ממחסור לאחרונה סובלת תל־אביב
 פרקליט־המחוז, תורנים. בכוכבים

 במישפטים. מופיע שאינו כמעט שדר,
 של במישפטו רק ■הופיע לאחרונה

המוכשר, סגנו לביב. יגאל העיתונאי

 תפקידו את לסיים עומד שרטר, עוזי
 לוקח הוא אין ולכן לגימלאות, ולפרוש

 אל שיתמשכו מסובכים, תיקים עוד
הבאה. השנה תוך

 הפרקליטות אחת ברלינר, דבורה
 את שניהלה מי המחוז, של המוכשרות

 חרמון, שימעון עורך־הדין מישפט
הפרק את ועזבה כשופטת, התמנתה

 את שניהלה אחיטוב, נורית ליטות.
 אנג׳ל שמעיה נגד הכפול הרצח מישפט
 לשנת לחדל יצאה שרה, ואשתו
שבתון.

 בפרקליטות עדיין נמצאות אומנם
מסו ותיקה פרקליטה שפייזר, ריבקה

 מיש־ את לאחרונה שניהלה מאוד, דרת
 קוסטין. אלכסנדר עורך־הדין של פטו
 שניהלה רוזנטל, מרים עורכת־הדין יש
 אלט־ יעקב הברוקר רצח מישפט את

 זהבה חן, דבורה כמו ופרקליטות רוביץ,
 ועוד, לבאון ליא גיא, פנינה נקדימון,

 הגדול ובעלת־הניסיון הבולטת אבל
דבורין. פנינה היא ביניהן ביותר

 הגורל היה אילו וחכמה. בבירה
 בחולות מלבסקי מלה של למותה גורם

הכות שאת מאוד יתכן ראשון־לציון,
ואלגנ יפה תובעת תופסת היתה רות
מפרק ביילין, הלנה לא־פחות, טית

 הנחשבת הלנה, מחודהמרכז. ליטות
 של אשתו היא זו, פרקליטות של ככוכב

 היא ביילין. יוסי מזכיר־הממשלה,
 סוריה יוסף של להרשעתו שהביאה

 עוסקת היא וכיום מקפריסין, בהברחות
 ב־ בית־החולים שומר רצח במישפט

כפר־סבא.
 מתנהל המרכז מחוז בפרקליטות

 עיני את המושך אחד מישפט רק כרגע
 אורלי רצח מישפט — התיקשורת

 השניה הכוכבת מנהלת שאותו דובי,
 שניט, נורית פרקליטות־המרכז, של

 דותן, שרה גם וחכמה. בכירה פרקליטה
 ודורית אמסטרדאם יהודית שיבר, רחל

 מישפטים זה במחוז מנהלות שפירא
 הקרקעות מישפטי ביניהם מעניינים,

 האפיל יערי־גרנות מישפט אבל בגדה.
הכל. על כה עד

 נראית לא הקרוב לעתיד התחזית
 יתחדש פגרת־הקיץ אחרי מייד שונה.

הנאש יעלו ואז יערי־גרנות, מישפט
 בוודאי וימשכו דוכן־העדים על מות
 לא אם אז, ועד הציבור. עיני את שוב
 מעצרו כי נראה חדשים, דברים יקרו
וה בית־המישפט את יעסיק בלס של

 דבורין פנינה של וכוכבה עיתונות
ביילין פרקליטהלדרוך. ימשיך

מקפריסין הברחה

שניט פרקליטה
דובי אורלי רצח
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