
 מישטות־ישואר, ער ביקוות מותח בחקירתה, הנהנות הבעיות וער
הפרטיים חייו על הדבר השפעת ועל כעורר־דיו חייו על מספר

 ששודו הגורמים .נין
 העניין זדה אותי

 וננתעות, שבחקירה
 בפרשה הפיקנטיות

העבירה״ ביצוע וצורת

 צווח על״ .נמאסה
 המישטות־ת, החקירה
 ברנטאלית שהיא

 וענועוה לפעמים,
ולהעליב״ להשפיל

 לארץ, באה .נשגית־ת
 היתה שלה התרמית

 היו אילו בשפל.
 שבאישום אז מגישים
רע״ היה מצבה נגרה,

3״זו סננחזננניס יתזזת■1
יי לחית! כיס■ מיוחדים

במדי ביותר המסוקר שהעניין ספק אין
 מרדכי מלבד למישטרה, הקשור פיוס, נה

 איזראלוב, גיתית של חקירתה הוא וענונו,
 זכה הדברים מטבע בעלה. ברצח החשודה

 להשתזף גיתית, של פרקליטה זיו, מאיר גם
 כלפיה. המופנים זרקורי־התיקשורת באור

 כותרות יום מדי תופסת גיתית של חקירתה
 ישראל עם יכול בוקר מדי בעיתונים. שמנות

 של בחקירתה חדש אירוע על להתבשר
 כי לקרוא שמחים ורבים הבלונדית, האשה

 בחקירה נשברת אינה הנאה החשודה
 קשוחים שעבריינים במקום המישטרתית,

נשברים. היו ממנה ומנוסים

 החשודה של אופיה החקירה, אופי בגלל
 לפני זה גם הואשם הפרקליט, אופי גם ואולי
 הלי־ שיבוש של חמורה באשמה ימים כמה

 לכותרות זכה כלפיו זה חשד גם כי־החקירה.
 חסרת״ שהמישטרה טוען, זיו בעיתונים.

 כדי שלה כלי־הנשק כל את ומפעילה אונים
לקוחתו. את לשבור

 בשטח המתמחים בארץ, רבים עורכי״דין
 מצד מהתנכלויות פעם לא סבלו הפלילי,

 מטרה מהווים אלה עורכי־דין המישטרה.
 מתייחסים השוטרים המישטרה. לחיצי

 כאוייבים, לעורכי״הדין קרובות לעיתים
ההיפך. גם זאת לומר ואפשר

 זיו למאיר היתה רב לא זמן לפני עד
 בקלות. המתרגז חם־מזג, איש של תדמית

 פליליים מישפטים על לספר ידעו העיתונים
 זה שהיה טוען, זיו הנאשם. הוא היה בהם
 האחרון בזמן המישטרה. מהתנכלות חלק

 יותר מצטייר והוא האישית, תדמיתו שופרה
רציני. כעורד־דין

 התיקשורתית שהחשיפה להבחין אפשר
 לקוחתו בגלל אלה, בימים זיו זוכה לה

 בשטף, מדבר הוא טוב. לו עושה המפורסמת,
 שלו בכיסא״המנהלים מתרווח כשהוא

 עיניים לו יש תל־אביב. שבצפון במישרדו,
בעיניי. הישר מביט והוא קרות, כחולות

 הצליח איזראלוב גיתית לבין בינו השידוך
 כנראה, והשניים, הכלל מן יוצאת בצורה

לזה. זה ומתאימים גל אותו על משדרים
 המישטרה על להתלונן בדבריו מרבה זיו

 שהוא עניין בכל שלה. החקירה צורות ועל
 למישטרה איכשהו חוזר הוא עליו מדבר

החקירה. ולצורות
 מלבד נושא, כל על בשטף מדבר הוא
 נשאל כשהוא הפרטיים. ענייניו על מאשר

 , הוא מסמיק. קצת נבוך, הוא אלה בנושאים
 להתעמק נוטה ואינו קצרות, תשובות עונה

 מוכן אינו הוא אחד נושא על בתשובותיו.
עורך־ אחיו, על - ואופן פנים בשום לדבר
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