
■1ש בכל  החשובים המשפטים אח השוה בסוף הזה ■8העוו מנתח ר
האחרים כל על אחד מישפט האפיל תשמ״ז בשנת השנה. של

 אותם, ומשבץ מישפטים בתריסר הזה העולם בוחר שנה בכל
 היה השנה העברית, השנה חודשי 12ב־ במקצת, מאולצת בצורה

שהיו. ככל חשובים המישפטים, יתר כל על שהאפיל אחד מישפט
 בבד בד המשודר דמיאניוק, איוואן ג׳ון של מישפטו
 כמעט הפך ישיר, בשידור בשבוע, ימים ארבעה וברדיו, בטלוויזיה

 ההזדמנות זו היתה רבים ישראליים לאזרחים לאומי. לתחביב
 הישראלי הצדק את עיניהם במו לראות בחייהם הראשונה
 והמתמשכת הארוכה לסידרה מכורים הפכו רבים בפעולה.

 או עליהם החביבים גיבורים, כבר יש רבים לצופים בטלוויזיה.
הסידרה. כוכבי בין עליהם, השנואים
 אחר מישפט לשום אין דמיאניוק מישפט נערך שבה בשנה

העטוף וענונו, מרדכי של מישפטו אף בו. להתחרות סיכוי

 התיירת ברצח גרנות, אביבה חברתה עם יחד שהורשעה, אחרי
 אחרי העוקב הציבור, את מעניינת עדיין חווה מלבסקי. מלה

 אבל בעירעור. חדשות ראיות ולהשיג שמה את לטהר מאמציה
שעברה. שנה של החדשות כבר היא

 שנתן המתנות של בסיפור הציבור את שהסעיר בלם, דויד
 שוחרר פרס, לשימעון שנתן ושעון־זהב צמרת־המדינה, לאנשי

 הסתיים, טרם מישפטו ספר. וכותב בבית כעת יושב הוא ממעצרו.
 חיקור־הדין את מכינים ויינרוט, ויעקב ויינשטיין יהורה וסניגוריו,

 הוגש בלס נגד עינבל. לייזי לקיבוצניק־לשעבר בבלגיה שייערך
 השנה גם כי נראה הספנות. בנק בעניין נוסף, כתב־אישום בינתיים
בחדשות. להיות בלס ימשיך

כיכבו הם נודעים. עורכי־דין לכמה רעה שנה היתה השנה

 מנהלי חכמי, ויוסף דויד נגד פי־ט חברת־הברוקרים מפרקי
 דולר, מיליון 120 סך על היא התביעה הפניקס. חברת־הביטוח

 את וגם בתל־אביב, עורכי־הדין מיטב את כרגע מעסיקה והיא
מס־ההכנסה. שילטונות

 בעבירות להסתבך המשיכו במדינה בכירים אנשי־עסקים
 ממושכים דיונים אחרי ושוחררו נעצרו מהם שניים פליליות.

 הוא כי שנטען אחרי ממעצרו שוחרר מחבק גהל זרח ועקשניים.
 הוגש טרם היום ועד מאז במעצר. בהחזקתו סכנה ויש חולה־לב

 רג׳ואן, מורים גם נחשד. שבהן העבירות על כתב־אישום נגדו
 מיליוני להברחת בחשד נעצר בירושלים, ידוע וקבלו איש־עסקים

 הוא גם צפון־אמריקה. לבנק הקשורה בפרשה לשווייץ, דולארים
מפורסמת אשת־חברה גוגה, אשתו, ממעצרו. בינתיים שוחרר

ה נ ל י ן א ו ל נ מ א ־ ־ ו נ 1־1 נ ־ ת ו א

 או ספסל־הנאשמים, על אלא ספסל־הפרקליטים, על לא הפעם
 יגאל וחברו כפסי רם עורכי־הדין פליליות. בעבירות כחשודים

 בשיבוש חשודים והם הלילית, הפגישה בפרשת הסתבכו ארנון
 שמואל עורך־הדין עמר. שלמה ח*כ של בעניינו הליכי־מישפט

 בעבירות הואשם במדינה, עורכי־הדין מצמרת הוא גם ברזל,
לדין. והועמד צפון־אמריקה, בבנק הקשורות
 בתי־ שירות ונציב לשעבר חבר־הכנסת של בנו סויסה, דויד

 וגרר פליליות בעבירות השנה הסתבך סויסה, רפי לשעבר, הסוהר
 ופריצה הברחת־סמים של בעבירות חשוד הבן אביו. את גם אחריו

 לשנות בניסיון הסתבך לו, לעזור שניסה אביו, ברחובות. לדירות
 נגרו הוגש זה בעניין כתב־אישום וחותנתו. כלתו של עדותן את

רג׳ניאנו. קלרה התובעת על״ידי
על־ידי הוגשה השנה של ביותר הגבוהה הכספית התביעה

 מהמתח כתוצאה אולי שיחרורו, אחרי קצר זמן נפטרה בירושלים,
והחרדה.

 מקומה את לכבוש השנה מועמדת שהיתה יזראלוב, גיתית
 את תפסה לא היא הכזיבה. העיתונים, בכותרות יערי חווה של

וענייניים. קצרים נותרו עליה והדיווחים הציבור, דמיון
 מיקרי־אונס. בכמה הורשע תפאורן־תיאטרון, כץ, דני

 שוחד של בעבירות הורשע סוחר־קרקעות, עינב, שמואל
 ברצח הורשע דרור אורי בגדה. לענייני־הקרקעות בקשר
 בכלא לאשה לשאת מאז הספיק הוא למאסר־עולם. ונידון אשתו,

ואמיצה. עקשנית בלונדית אלוני, זהבית את
 מהם אחר אף אבל וחשובים, מעניינים היו הללו המישפטים כל

 ודעכו, זרחו כולם דמיאניוק. של מישפטו עם להתמודד יכול לא
 הטלוויזיה, של קבוע כוכב נשאר עורף־הפר בעל האוקראיני ורק

והרדיו. העיתונות

 שאף במישפט להתעניין קשה בכך. מצליח אינו כבד, מיסתורין
 העיתונאים שגם מישפט החוצה. דולפת איננה ממנו מילה

 ״כתבות־צבע'. רק ממנו להוציא מצליחים ביותר החרוצים
 והסניגור חסון, עוזי התובע, את רואים הטלוויזיה בצילומי
 כששפתותיהם מבית־המישפט, יוצאים כשהם פלדמן, אביגדור
 והקסדה, היד בתעלולי בתחילה שיעשע עצמו וענונו חתומות.

הניידת. של האטומים החלונות מאחורי נותר הוא מאז אבל
 סניגורו, את כזו בדרמאתיות השנה שהפעיל ויליאסנקש, גם

 הפוטוגנית, אשתו נשכח. כמעט רוט, רולנד הנמרץ עורך־הדין
 שאליו ובהריון בהצהרותיה כותרות כמה לתפוס הצליחה רינה,

 אם — בציבור נטוש שהיה הוויכוח אבל מהפריית־מבחנה. נכנסה
 ערבי רצח באשמת לדין שם שיעמוד כדי לצרפת נקש את להסגיר

מוזר. כקוריוז רק זכור —
למאסר־עולם, השנה נידונה שעברה, שנה כוכבת יערי, חווה

חסו. המסו וק וביציע. באורם הקהל הבימה, על השחקנים אונוטה: של חפאווה נמו נואה זה




