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שופטת!׳ להיות שאפתי ,תמיד

לח מאוד קשה החלטה תהיה ו ץ
 יצטרכו הם ועדת־המיכרזים. ברי (

 המוכשרות, המועמדות מבין לבחור
 הראויה את והאינטליגגטיות החרוצות

 עדנה של מקומה את לרשת ביותר
 שמונתה מחוז־המרכז, פרקליטת ארבל,

 במיסדרונות מחוזית. כשופטת השבוע י
 דיאדוכים מילחמת על מדברים כבר
ציחצוח־חרבות. ועל

 כשופטת ארבל עדנה של ״המינוי
 אבל מאוד. טוב מינוי כשלעצמו, הוא,
 פרקליט־ שכל השיטה את ממסד הוא

 אמר מחוזי,״ לשופט בהכרח הופר מחוז
 גם המינוי. על ששמע אחרי עורך־דין,
ויקטו בתפקיד, ארבל של קודמותיה

 סירוטה, ושרה אוסטרובסקי־כהן ריה
 לבית־ה־ מכס־הפרקליטות ישר עברו

 זה להן אבל בתל־אביב. המחוזי מישפט
 אוסטרובסקי־כהן זמן. יותר הרבה לקח

 היתה וסירוטה למינוי, שנה 17 חיכתה
10 במשך כפרקליטת־מחוז, בתפקידה,

אר עדנה כשופטת. שמונתה עד שנים,
 בתפקיד, שנים ארבע השלימה טרם בל

 לבית־המיש״ במפתיע השבוע ומונתה
המחוזי. פט

 של בכישוריה ספק מטיל אינו איש
 מעריכים הכל החדש. למינוי ארבל
 מינויה כי חוששים רבים אבל אותה.

 יורש לעצמה טיפחה בטרם המוקדם,
 חמור לזעזוע יגרום בפרקליטות, ראוי

כולה. במערכת
שתיים, יש ■
אבל.,. |

 כשופטת סירוטה מונתה אשר ך*
 היה שנים, ארבע לפני מחוזית,

 היורשת היא ארבל עדנה כי ברור
 מתחרים לה היו לא הבלתי־מעורערת.

 פרקליט פלס, לודוויג רק בפרקליטות.
 עצמו את חשב כולם, על וחביב ותיק

היה פלס אבל בה. להתחרות כמתאים

1 פוקליטת־המחוז את יחליף מ׳
* שלוש לנחות לשונטח? שהנכה

׳ מתחרות ארבע, אולי נשים,

 הפרישה. גיל לפני שנים שלוש כבר אז
 פרקלים־מחוז למנות טעם שאין אמרו

 אחרי ולזעזע קצרה, כל־כר לתקופה
 והנה, המערכת. את שוב שנים שלוש
 רק זה בתפקיד כיהנה ארבל עדנה
שנים. וחצי שלוש

בפרקלי ארבל של כהונתה שנות
 במיוחד. ומעניינות סוערות היו טות
הופי כאשר כהונתה את התחילה היא
 שבו בשכם, הילדה רצח במישפט עה

 ארבל סיגל. ואפריים הרנוי יוסי נאשמו
 ועוזר־ הרנוי, של בתיק התובעת היתה

 התר היתה שניט, נורית הבכירה, תה
סיגל. נגד בעת

 נשמע כאשר חדשים, שלושה לפני
 בבית־וד הזה פסק־הדין על העירעור

ארבל שוב הופיעה העליון, מישפט

 הכינה. היא באיזור־המרכז. מישפטית
 המעו־ השופטים נגד כתבי־האישום את

 יחד הכינה ביילין והלנה בפרשה, רבים
 מזכירי נגד כתבי־האישום את איתה

בתי-המישפט.
מיוח קונסטלציה נוצרה ״במיקרה

שופ הרבה כל־כך שחסרים כעת, דת
 בתל־אביב, המחוזי בבית־המישפט טים

 הטובה המועמדת היתה ארבל ועדנה
 מוקדם,״ כל־כך אותה מינו לכן ביותר.

מישפטן. אמר
 הגדולה הצלחתה כי טוענים אחרים

 הקפיצה השב״ב של החקירה בוועדת
 המועמדים רשימת לראש ארבל את

לשפיטה.
 ומתמיד מאז כי אומרת עצמה ארבל

יש ״בחו״ל שופטת. להיות שאפה

לה?״ בוער ״מה

 תשאל ועדת־המיכרזים כי ברור
 בבחירת רב מישקל לה ותיתן לדעתה,
 להביא מעדיפה היתה ארבל היורש.

המו של תיאורן את הוועדה לפני
 על ולהצביע האפשריות, עמדות

היא אבל וכישרונותיהן. כישוריהן

שניט רג׳יניאנו
בירושה קלמעביץבמתנה סויסה

 שלושה במשך שם וטענה בעצמה,
 הופעת־הסיום כמעט היתה זו ימים.
בתפקיד. שלה

 בו להופיע שהתחילה האחרון התיק
 קל־ שבתאי של תיקו הוא כתובעת
 הזה התיק את בריגול. הנאשם מנוביץ,

הע והיא לסיים, ארבל תספיק לא כבר
שניט. לנורית בו הטיפול את בירה

 עסוקה ארבל היתה כהונתה בשנות
שהס וחשובים, שונים בעניינים מאוד
 עסקה דרכה בתחילת המדינה. את עירו

 תהפוך כי שניבאו הקרקעות, בפרשת
בוו עסקה אחר״כר פוליטית. לפרשה

 סמויים סוכנים על דו״ח שחיברה עדה
 שונות. המלצות ושהמליצה במישטרה,

 בקו האוטובוס פרשת התפוצצה כאשר
 שעסקה לוועדה ארבל מונתה ,300

 רובה נכנסה ואחר־כך השב״ב, בחקירת
ה במערכת לפרשת־השחיתות ככולה

 המסלול בצד לשפיטה מיוחד מסלול
 היה אילו ולפרקליטות. לעריכת־דין

 שהייתי ספק אין בארץ, כזה מסלול
 היתה שנים מעשר יותר בו.״ בוחרת
 שופטת־שלום, לתפקיד מועמדת ארבל

לפרקליטת־מחוז. מונתה ואז
 המהיר המינוי כי לכך מודעת ארבל

 היא לכישוריה. גדולה מחמאה הוא
 בהחלפת גדול יתרון שיש טוענת

 כדי קרובות, לעיתים פרקליט־מחוז
 המערכת בתוך האנשים ליתר לאפשר
מהיר. קידום

 שמינויה בטוחה שהיא אומרת ארבל
ומבטי בפרקליטות, לזעזוע יגרום לא
 שתכשיר עד זה בתפקיד להישאר חה
 תלויים עניינים ותסיים מחליפתה את

 מועמדות שתי לפחות ״יש ועומדים.
 להחליף היכולות ומוכשרות, טובות
הזה. להעזלם ארבל אמרה אותי,״

 מהצבעה להתחמק לה יתנו שלא יודעת
 שתיים לפחות ״יש שלה. המועמדת על

 אומר אותי ילחצו אם אבל מאוד, טובות
ל־ אמרה מעדיפה,״ שאני המועמדת מי

 /,;,מרידה ■הזה. השלם
״מצחיקה״■

 המועמדות שלוש כי סוד זה ין
 הלנה שניט, נורית הן הראשיות

רג׳יניאנו. וקלרה ביילין
 מאוד, והגונה רצינית אשה שניט,

 רב ניסיון ובעלת מוכשרת מישפטנית
כיור נחשבת בבתי־מישפס, בהופעות

 אחרים אבל ארבל. של טבעית שת
 פרקליטה ביילין, הלנה על מצביעים

• אלון אילנה


