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 ופגש למסיבות איתו הלך לנסקי, אצל
 לשעבר. אנשי־המאפיה חבריו. כל את

 לעורו־ אהדתו את הסתיר לא לנסקי
 במתנה לו ונתן הצעיר, הישראלי הדין
 חזר כאשר אלגאנטיות. חליפות כמה

 את בגאווה הראה לישראל, שפטל
 במיזנון וחבריו לנסקי עם תמונותיו

בית־המישפט.

ייצבע! 4*•
ידוק-דעל ^

 בה וגא שכורה בדירה גר פטל
 רהיטים אליה מביא הוא מאוד.

 מקום בכל אוסף הוא שאותם וכלי־נוי,
בעולם. נמצא הוא שבו

המת ירחון, פירסם חודשיים לפני
 על כתבה וריהוט, בארכיטקטורה מחה

 של צילומים ובה שפטל, של דירתו
הדירה. ובעל הרהיטים

 עד קיצוניות הפוליטיות דעיותיו
 שפטל ליד כי אומרים מכריו אימה. כדי

 כהנא מאיר הרב של דיעותיו נראות
 מרים איננו הוא אבל להפליא. מתונות

מעלי במילים משתמש או קולו את
בות.

 להיות משתדל הוא הפרטיים בחיים
 לבבות את ולכבוש נעים־הליכות,

 להטעות צריך זה אין אבל שומעיו.
 והמרכז, תל־אביב בפרקליטות איש,

 קרובות לעיתים נגרו מופיעים שם
 יכול הוא כי היטב יודעים במישפטים,

 לעיתים ללא־חת, בר־פלוגתא להיות
 מנהל הוא כאשר ומעליב. פוגע גם

 ומוכן לפשרות, מוכן איננו הוא מישפט
 והפרקליטות המישטרה נגד ללכת

בשצף־קצף.

 שפטל את הביאו אלה תכונות־אופי
 בלתי ולמצבים להתכתשויות פעם לא

למ באהבתו הידוע הפרקליט, נוחים.
 היה ־עיניים, ומנקרות מהודרות כוניות
ירוק- בצבע מכונית־ספורט בעל בעבר

 מידרכות על להחנות נהג שאותה רעל,
 שנתיים לפני בית־המישפט. בקירבת

 אחד את ייצג שבו מישפט, ניהל
אוני ליד המיליונים בשוד הנאשמים

 גניבה זו היתה בר־אילן. ברסיטת
 מחבורת־ מזומן כסף של במיוחד נועזת

 הכסף את להעביר שנהגו אברכים,
 כפולה בריבית לזכות כדי לבנק, מבנק

 ענקיים, היו הכסף סכומי עבורו.
 ולקחה לנהג ארבה השודדים וחבורת

כספו. כל את ממנו
 בפרשה חשודים נעצרו כאשר

 הכסף של חלקו רק נמצא כי התברר
 שפטל נעלמה. הכסף יתרת שנגנב.

 שמישפטו החשודים, אחד את ייצג
 במהלך האחרים. אחרי מה זמן הסתיים

 מהפרקליטות שפטל ביקש המישפט
 המר־ מכונית את לשחרר והמישטרה

 אותו צוקראל, יעקב הנאשם של צדס
 בתחילה הוחזקה המכונית מייצג. הוא

 לבקשת שוחררה אך מישפטי, כמוצג
 השוטרים לו עשו לדבריו, שפטל.
 שחשבו מכיוון השיחרור, בעת בעיות

 משכר־הטירחה חלק היא המכונית כי
בתיק. מקבל שהוא

 על היה המכונית, את לקבל כדי
 מתוך צרור־מפתחות לקחת שפטל

 למישפט. השייכים מוצגים מיצבור
 בעזרת המתאים הצרור את בחר הסן

 בתחילה הוא גם שהיה בעל־מוסך,
 הגשת ללא שוחרר אך בתיק, חשוד

 ואיש־המוסך שפטל נגדו. כתב־אישום
 אותה והעבירו המכונית את לקחו

 התנפלו אחרי־כן מייד לטיפול. למוסך
 חיפוש ערכו שפטל, על שוטרים כמה

 עומדים הם כי לו והודיעו בדירתו,
 השייכים מוצגים שגנב מכיוון לעצרו
לתיק.

 שנטל המפתחות בצרור כי התברר
 שבה לדירה מפתחות גם היו איתו

 והמישטרה מהכסף, ניכר חלק התגלה
נתפסה, שטרם השלל, יתרת כי חשדה

 השוטרים זו. בדירה נמצאת עדיין
 לעצרו לא שפטל של לבקשתו נעתרו

 לישון לו והתירו בתחנת־המישטרה
 איתו ישנים שוטרים שני כאשר בביתו,

בדירתו.

 ושוחרר שפטל נעצר למחרת
בערובה.
 הפרשה הסתיימה דבר של בסופו
 המישטרה נגד שפטל שהגיש בתלונה

התבררה. ואי־ההבנה והפרקליטות,

 הוא שפטל כי הוכיח זה מיקרה אולם
 ״לפרקליט השוטרים. של שנוא־נפשם

 בבית־ אז אמרו קורה״ היה לא זה אחר
 את מחפשת ״המישטרה המישפט,
שפטל."

שפטל פרקליט
אותו!״ מחפשת ״המישטרה

ובתפקיד בביתו שפטל פרקליט
־ התובעת. של ללא־גבול ״עזות־מצח

 היקנו הסוערת ורוחו הבוטה לשונו
שונים. רגישים במקומות אויבים לו

 שחצנות ^
1 השידה 2

שע בשבוע שפטל, של יפעתו ^  דמיאניוק ג׳ון של כנציגו בר, 1 ו
מכריו. את הפתיעה לא בישראל,

 אנשים, אמרו לו,״ מתאים מאוד ״זה
 שמילא התפקיד את עדיין הזוכרים

לנסקי. בפרשת שפטל
 שבהם האחרונים, הקרבות אחד

 מסו־ בתיק לבג״ץ. הגיע שפטל, פתח
 בבית־ כעת מנהל הוא שאותו יים,

 עד־מדינה. העיד בתל־אביב, המישפט
 את לבית־המישפט הגישה לא התביעה
 עד של הקודמות הרשעותיו רשימת

 להשיג כדי למילחמה יצא שפטל זה.
הללו. ההרשעות רשימת את

 דבריה את ציטט לבג״ץ בעתירתו
 יש? ״מה שאמרה: נציגת־התביעה, של

 גיליון־ההרשעות בשביל קצת תעבוד
 שפטל; כתב על־כך רוצה!״ שאתה

 ללא־ לעזות־מצח מעבר זו, ״תגובה
 על מעידה אותה, המאפיינת גבול,

 להתעקש, בעל־שררה של שחצנות
 חובותיו את למלא חסר־שחר, באופן

 הוצאות- פסיקת רק החוק. פי על
 מן בעתיד תמנע המשיבה נגד לדוגמה
 ציני כה באופן להתחמק המשיבה
 העניין החוק.״ פי על חובותיה ממילוי

ועומד. תלוי עדיין
 מדוע השבוע שפטל נשאל כאשר

 כי הסביר דמיאניוק, את לייצג הסכים
 לא כי שהיתנה אחרי רק זאת עשה

 בזוועות־השו־ בבית־המישפט יפקפקו
 ורק אך כולו יתמקד המישפט וכי אה,

 ״איוואן הוא דמיאניוק ג׳ון אם בשאלה
 אם לאו. או טרבלינקה ממחנה האיום״

 איוואן־האיום, הוא דמיאניוק כי יוכח
 עליו. להגו שפטל ימשיך לא
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