
מתראיין!״ ״לא זמיר:
 סמוך גרמה. קולו נישא חגיגת״נאפסו. באמצע ימים, כמה לפני

 המישפטי היועץ ממישרת להתפטרותו שנה מלאת לתאריך
למיניהן. פרשות־השב״ג על בראשונה זמיר יצחק צוטט לממשלה,

 לא הוא זמיר. עם פעמים כמה שוחחתי החולפת השנה במרוצת
 בסקרנות: אליו חזרתי בתיקשורת, שצוטט אחרי להתראיין. אבה

 פרשת-נאפסו האם בפומבי! ולהופיע פיו את לפתוח לו גרם מה
לשעבר! היועץ גב את ששבר הקש היא״היא

 נוהג ולא שותק, עדיין ..אני מוטעה: רושם שנוצר לי סיפר זמיר
 הרצאות, שתי נשאתי פשוט באחרונה לעצמי. פירסומת לעשות

 ושמו בכינוס נשאתי אחת הרצאה שנה. לפני עוד לי שנקבעו
 לפרשת״השב״כ. להתייחס התבקשתי הציבור". בשרות ,.המישפטן

 לעבר. כשייכת הפרשה נראתה לנושא, הסכמתי את כשנתתי
 בינתיים אקדמיים. במונחים יובנו שאומר שהדברים וחשבתי

 מדבר אני אם נו, חריף! היה דבריי תוכן לכותרות... השב־כ חזר
 והכעס החריפות כל את מיציתי לא אגב, לקשקש. יכול לא אני

 מעורב מדי יותר אני כי שותק! אני מדוע השביב... על בי שיש
 עלול - שאומר מה כל שנה. רק חלפה הפרק. שעל בפרשות
 מזה. חוץ בכך. עניין לי ואין המערכת. עם בהתחשבנות להתפרש
 להשמיע חשוב דבר״מה לי שיש אימת שכל לבך גורמת השתיקה

 לא אבל בתהודה. זוכים והדברים תיקשורתית, התעניינות יש -
מתראיין." שאינני לכך העיקרית הסיבה כמובן, זאת,

 המתרחש את שתבדוק זמלכתית,
חוש על־ידי אז הופעל אם בין :שב״ב.

 פגועים, רגשות על־ידי ובין נכון, יה
כיום. בכך לנופף וכותו

בהתנג נתקלה זאת שדרישתו מובן
 של בסופו המערכת. מצד נחרצת דות

 (בראשות ״ועדת־יריב" מונתה ויכוח,
 את לבדוק היה שתפקידה יריב), אהרון

השב״ב. על האזרחי הפיקוח
 לזמיר הגורם דבר יש אם
ול מגידרו אלה בימים לצאת

 בפורומים בחריפות התבטא
 זהו: הרי פרטיים, או אקדמיים

 שבדקה מה בדקה ועדת־יריב
 לראש־ רק מסקנותיה והגישה

 עד קבורות הן שם הממשלה.
לא המסקנות הזה. היום עצם

 לדעת אין ולכן מעולם, פורסמו
לא. או הוחלו אם

 אלה, במסקנות סודי כל־כך מה
 מסך את שפרצה פרשה עקב שנולדו

 ושהסעירה האוטובוס) הסודיות(פרשת
הציבור? את

 כפיו חריפות ביתר שגורה זו תמיהה
 מסויימת בהזדמנות שקבע זמיר, של

 וכיועץ זאת, לסודיות הצדקה כל שאין
בוו הוא לממשלה לשעבר המישפטי

ההז באותה זאת. לקבוע בר־סמכא דאי
חו למשל, שבקנדה, זמיר ציין דמנות

 השרותים על לפקח שמטרתו חוק קקו
בארצות־הברית. גם כך החשאיים.

 הן הרבה, וחשאיותה וערת־יריב,
להג לזמיר המפריעים הגורמים אחד
כהצל בפרשת־השב״כ מאבקו את דיר
חה.

 לקורת־ המפריעה אחרת, עובדה
 שלושת של גורלם היא הכללית, הרוח

 רדי פלג חזק, ראובן מורדי־השב״ב:
הת ותיק, מישפטן זמיר, מלכה. ורפי
השלו של הטהורים ממניעיהם רשם
 באו לא שהם בזמנו עוד והדגיש שה,

שה עד שקרה, מה על לפניו להתלונן
 ער היה זמיר אליו. לזמנם אישור שיג
 למצב־רוחם — עליהם שעבר למה

 חבריהם בהם שהדביקו לכתם השפוף,
עליהם: שהופצו לשמועות מהשב״כ,

 במעשי־ וכלה במאבקי־קליקות החל
 המישנה קרפ, יהודית מלבד ות־מין.
 ימינו ויד לממשלה המישפטי ליועץ

 את לתבוע איש טרח לא זמיר, של
השלושה. של האבוד כבודם

 יזם לא רישמי גורם שום
 לדבר שלא להם, הבעת־תודה

 להשיבם האפשרות על כלל
לשרות.

 של ליוזמתה ממתין היה לא זמיר
 מילחמת־חורמה נלחם היה הוא קרפ.
של קצה־הקרחון חושפי שלושת למען

בשב״כ. הקורה
 וניסה באחרונה זמיר עם ששוחח מי

 יכול לא כי מעיד — זה בנושא לדובבו
 בנושא. כאבו את לחוש שלא היה

 לרפי שקרה מה את כואב הוא במיוחד
 הלעיזו ופלג חזק שעל בעוד מלכה.

 והיו הקליקה, לאותה משתייכים שהם
 בין קישרי־מישפחה על גם שדיברו
 איש ייחס לא למלכה הרי השניים,
 הפריע למלכה לא־עניינים. מניעים
 והוא עבר, מכל לעברו שניתז הרפש
מכך. אותו שינקו דרש

 מרים, מאבקים אחרי לבסון!,
 פושר, במין'מיבתב מלכה זכה

 ראש־השב״ב על־ידי שנכתב
פקודיו. בקרב ושהופץ הנוכחי,

 ונלחם כנו על זמיר נשאר אילו גם
 — חזק־רדי־מלכה של מילחמתם את

בה. מנצח היה אם ספק
 קיים אומנם מבקר־המדינה בחוק

 חושפי־ של החזרתם את המחייב סעיף
 יועץ אפילו אך לתפקידיהם, שחיתויות

 ערובה אינו נחוש־בדעתו מישפטי
 וזמיר למעשה, הלכה החוק לקיום
בכך. מכיר

תפקי את להפסיק הנאלץ אדם, כל
 שאיפיי־ האומללים ובצורה בעיתוי דו
 לחריש, זמיר בין חילופי־הגברי את נו

 מעשיו אחר בדריכות עוקב היה ודאי
 זמיר, יורשו. של התבטאויותיו ושפע
 במישרד״המישפטים, מקורות לי סיפרו

 במישרד כיום במתרחש היטב מעודכן
 ולאו־דוו־ ,לממשלה המישפטי היועץ

ביוזמתו. קא
 מעט לליבו מתגנבת לא האם

המאב למראה שימחה־לאיד,
 נתון שבהם הבלתי-פוסקים קים

 של כששמו כעת, האם יורשו?
 לכותרות שנית שב גינוסר יוסי

 סיפוק חש אינו פלילי, כהקשר
 החנינה למתן התנגדותו על

חריש? בעידן ולחבריו לגינוסר
בסי חבריו ושלושת גינוסר כשזכו

זמיר תמה החנינות, של הראשון בוב

 יסתבר אם יקרה ומה פרטי: באורח
 על־ידי ניתנה אכן שההוראה בעתיד

 לחול תצטרך החנינה המדיני? הדרג
המדיני! הדרג על גם זה הגיון פי על

 הנורמה, בשם להילחם יש בחריגים
 — מבוססת גינוסר של טענתו ואם
 הופך המצב — הנורמה היתה שזו

 לשרש שיש תופעה זוהי יותר: לגרוע
 ליל־ על זמיר של דעתו היתה זו ומייד!

 דיעותיהם הכריעו כבר שבו החנינות,
הרצוג. חיים הנשיא, ושל חריש של

 לא שהנשיא אז חשש זמיר
 חשש הוא חונן. הוא מה ידע

 לו ש״מכרד מה ״קנה״ שהנשיא
 נמכרה הסחורה בחשכת-הליל.

פרטיים. פרקליטים על-ידי
כיוע הפרטיים הפרקליטים תופעת

 על היתה כיום, הרווחת למדינה, צים
ה לאדם, נודע איך זמיר. של הכוונת
 ייעוץ להעניק חוק על־פי מוסמך

המביכה? פרשת־פולארד על לממשלה,
 על בדיעבד לו נודע פשוט
 כספי רם עורך-הדין של נסיעתו

בפ לטפל כדי לארצות-הברית,
.1985 בנובמבר זה היה רשה.

 חזק ראובן הגיע חודש אותו בסוף
 ראש־הממש־ עם ההיסטורית לפגישתו

 שהגיעה לפני זה היה פרס. שימעון לה,
 — ועל־כן זמיר, אל פרשת־השב״ב

 פרס. מול חזיתית התייצב שהוא לפני
 זה בשרות פרטי פרקליט העסקת
 מכיוון אך להשחית, חמתו את עוררה

 לשר־המיש־ הודיע לפני־כן שחודשיים
 מתפקידו להתפטר כוונתו על פטים

 להבעת פרט צעדים, שום נקט לא —
המתאימים. הגורמים באוזני כעס

 להעדפת שהסיבה גם הבין זמיר
 נעוצה פניו על פרטיים פרקליטים

)30 בעמוד (המשך

במדינה
המינזסד

חשוב איש
ציבור איש גם --------------

 לשעבר וח״ב
פירסום מפני חמין אינו

 ב־ או בפלילים המסתבכים אנשים
 כוחם בכל מנסים מישפטי־גירושין

 בעיתונות. להתפרסם מהדברים למנוע
למ לבית״המישפט מתיר אומנם החוק

 בלבד, מסויימים במיקרים פירסום נוע
 משתכנעים הרחמנים השופטים אולם
 פריווילגיה להעניק בפעם פעם מרי
רח את לעורר שהצליח למי גם כזו

 פי על לה זכאי אינו אם אפילו מיהם,
החוק.

 בית־ה־ של האוהדת גישתו בגלל
למנוע רבים מתדיינים מנסים מישפט,

זמיר שופט
האדם ככל הוא לשעבר ח״כ
 לשם וממציאים ברבים, עניינם פירסום

ומשונות. שונות עילות כך
הועל ביותר המוזרות העילות אחת

 שניידר, גרשון ־הדין1עור ידי על תה
בר־נתן. אידית בשם

 בהליכי־ נתונה היתה זו גברת
 ההליכים מקצת אשר. מבעלה, גירושין
 מקצתם הרבני, בית־הדין לפני התנהלו

ב בתל־אביב. המחוזי בבית־המישפט
 שקיבלה. המזונות נקבעו שבו תיק,

 עורך־דינה הצליח מבעלה, האשה
 עיר- כאשר לכן, איסור־פירסום. להשיג

 אדי עורך־דינו באמצעות הבעל, ער
להפ וביקש גובה־המזונות על שגיא,
 שוב האשה של עורך־רינה פנה חיתם,

 הדיון התנהל לפניו זמיר, עמוס לשופט
ההלי פירסום את לאסור ממנו וביקש

לבק עורך־הדין שנתן הנימוקים כים.
יוצאי״דופן. היו שתו

 הנימוק ולהתגרש. להתרגש
 נתן בר הגברת כי היה שהעלה הראשון
ע התרגשות וכל ממחלת־לב, סובלת

 יש כי הצהירה האשה לה. להזיק לולה
 לעשות ינסה שבעלה סביר חשש לה

 היא כן ועל הכאוב, מהתיק ״מטעמים״
 האשה איסור־הפירסום. את מבקשת

 במיק־ ההתרגשות מירב את כי שכחה
 המישפטי, התיק גורם לא גירושין רה

 ואת והגירושין, הפרידה תהליך אלא
למנוע. בית־המישפט יכול אין אלה

 הרבה מקורי היה השני הנימוק אבל
 כתב לאיסור־הפירסום בבקשה יותר.

לבקש נוספת סיבה יש כי עורך־הדין
 זלמן הוא בר־נתן גברת של אחיה תו:

 חבר־כנסת שהוא שובל, ומר שובל,
ב להעיד עומד ואיש־ציבור, לשעבר

יג הדיונים תוכן פירסום כן, על תיק.
 שאינו רב, נזק ולאחותו שובל למר רום

בר־תיקון.
 כי לציין הספיק לא עורך־הדין

 השר של מיסחר־הכסאות במיסגרת׳
 מקום לשובל גם הובטח הורביץ ייגאל
.12ה־ בכנסת בטוח

 מהנימוק השתכנע לא זמיר השופט ,
 יכול שח׳׳כ-לשעבר חשב ולא המקורי,
 יעיד אם אחר, אדם מכל יותר להיפגע

 זמיר כתב אחותו. של בתיק־הגירושין
 עילה זה בשלב רואה ״אינני בהחלטתו

 ינסה והמשיב במידה הפירסום. לאיסור
 בא־ של כלשונו — מטעמים לעשות

 אשוב אז כי זה, בתיק — המשיב כוח
איסור־הפירסום.״ את לשקול

₪ אלון אילנה

ש: ה ״להתפטר?׳ חרי פיתאום!״ מ
 בקיטונות וזובוז לממשלה, המישפטי כיועץ מכהן הוא שנה מזה

 זו שנה במשך הרימו רבים יום. מדי חסרת-תקדים ביקורות של
ידיים. חריש יוסף הרים לא מדוע ושאלו גבה

 יצחק קודמו. של קומתו גדלה - מימדיו את להקטין שניסו בכל
ועיקבי. הפוך ביחס זמיר,

 אמ־ עם פעולה בתחילה ששיתף כך על בביקורת שזכה חריש,
 אותו שאלתי בהתבטאויות. להמעיט החליט צעי-התיקשורת,

לבהונתו: והסוערת הראשונה השנה לסיכום שאלות כמה
 בינך הבלתי-פוסקת ההשוואה לאור מרגיש אתה איך •
קודמיך? לבין

 לשפוט יכולים איך לשני. אחד מצב להשוות ניתן לא ״בכלל
 ידועות! אינן כשאלה הראשונים, בימים שנקטתי עמדות על אותי
 ואסור לענייני־ביטחון, ועדת״השרים במיסגרת נאמרו דבריי הרי
מהיום." פחות לא תקיף אז הייתי לפרסמן. היום עד

עוול? לד עושה שהתיקשורת חש אתה •
 בצורה מרגיש שאני בוודאי כך. בדיוק זאת לומר רוצה ״לא

, נגדי." האלה הכתבות כל עם מסויימת
 להתפטר באחרונה ששקלת השמועות נכונות האם •

מתפקידך?
המ מאיפה פיתאום! מה להתפטר! שקלתי לא בכלל ״לא! •
זאת!" ציאו
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 ואש־ שר משו במיכתב רהסתבק נאלץ מדנה
 ★ עיווו אמון בשב״נ נתנו ואנשיו זמיו ★ השביב

 וצה הוא ★ נענה ודא ועות־חקיוה תבע זמיו
מגלה בוק ★ופנה ״ להחזיר

שובל איש־ציבור
בר־תיקון שאינו נזק

מישפט
קורא קול

 נאשם זיבה בית־המישפט
 שהקורבן מכיוון לרצח, מגמיון

קולו את מייד זיהה לא
 על- אבו־סביית מוסא נרצח 1983ב־

 מיש• סיכסוך בעיקבות דודו, בן ידי
 חייב בדוויות, במישפחות כנהוג פחתי.
ניקמת־דם. זה מעשה
 אחיו אבו־סביית, יוסף עבד 1986ב־

 בבית- מוסא, ברצח שהורשע מי של
 בשעה בראש־העין. יכין של האריזה

 גדר ליד לסיור יוסף יצא בערב תשע
 לו: קורא מישהו שמע ואז המיפעל,

 קורא מי לראות הסתובב הוא ״יוסף!"
 לבנה כופיה עטויית דמות וראה לו

 כלומר: עינדק!" ״מוסא אליו: צועקת
 הספיק בטרם עליך!״ מוסא של ״דמו
 נפצע והוא צרור בו נורה ממקומו, לזוז

קשה.
הע המישטרה ספונטאני. לא
 אחיו אבו־סביית, עלי את לדין מידה

ל ניסתה התביעה המנוח. מוסא של
 על הטילו ניקמת־הרם חוקי כי הוכיח

לנקום. החובה את עלי
 נוספת, ראיה גם היתה התביעה בידי
 את להרשיע בבואה הסתמכה שעליה

 הודאות כמה מסר שנפצע, יוסף, עלי.
 של קולו את מייד זיהה כי אמר ובכולן
 זה היה וכי ירה. בטרם עוד אליו, הדובר
 בית־ היה לוא עלי. בן־דודו של קולו

 בוודאי היה זו, לעדות מאמין המישפט
 אולם לרצח. בנסיון עלי את מרשיע

 עיר- ,ישראל משה עורך־הדין הסניגור,
 בעדות. בית״המישפט של אמונו את ער

יו־ אמר העדויות באחת כי הוכיח הוא

ישראל פרקליט
עליך! דמו

 אז לי,יוסף', קורא מישהו ״שמעתי סף:
 הקורא האיש מי לראות הסתובבתי

 לא עלי כי מתברר אלה מדברים לי...״
 וכי התוקף. של קולו את מייד הכיר
לזהותו. כדי בו להתבונן חייב היה

 לא שיוסף מאחר כי קבעו השופטים
 המיקרה, לאחר מייד תוקפו את זיהה
 לייחס אין ימים, ארבעה לאחר רק אלא

 הדרושה. הספונטאניות את זה לזיהוי
 סביר חשד אומנם קיים כי קבעו הם

 של הזיהוי אולם התוקף. הוא שעלי
חשי של תהליך לאחר רק נעשה יוסף

מ ולא מהמיקרה, מסקנות והסקת בה
התוקף. של ספונטאני זיהוי תוך

בית־המיש־ זיכה אלה סיבות בגלל
הס בזה אם היא השאלה עלי. את פט

 אבו־סביית, בשבט ניקמת־הדם תיימה
התחילה. רק או
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