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 הואשונה: בפעם קווה זה
 עמיתיו את להחתים מתנוון עווו־דין

פוקליט־מחח להדחת עצומה ער
 — (ורטן־ ״הוא שונות. בהזדמנויות

 נבזות, מתוך אישית, בי פגע א.א.)
 את מלמלא אותי להרתיע בכוונה

 של לעורכי־הדין שדר כתב תפקידי,״
חדשות.

 במישפטו כתובע שדר הופיע כאשר
 באותה שהיה לביב, יגאל העיתונאי של

 שדר ביטא חדשנת, כתב הוא גם תקופה
 כאשר מוורטר. מורת־רוחו את פעמיים

 נגדית חקירה הנאשם את שדר חקר
 עם אותי תפחיד ״אל ללביב: אמר

 לו: ענה לביב עלי!" שכתבת הכתבה
 התובע, ואתה הנאשם אני מפחיד? ״אני
 ״כן, לו: אמר שדר להפחיד?״ יכול אני

 הכתבה עם ורטר יוסי הנה יכול, אתה
לך!״ יש נחמד חבר בעיתון,

ומוד יוצאי־דופן כל־כך היו הדברים

 כמדינת מתוקנת שבמדינה לחשוב
 תפקיד בידיו המחזיק אדם, יכול ישראל

 להשתמש גורלות, הקובע רב־עוצמה,
אישיות." לנקמות בו

 פרק- עם שפטל יורם של חשבונותיו
 יותר. הרבה מסובכים הם ליט״המחוז

 מעודן אינו לוורטר, בניגוד שפטל,
 כאדם ידוע והוא בתגובותיו, ביותר
 הסיב־ ליבו. על אשר את האומר בוטה,

 לפני החל פרקליט־המחוז עם שלו סור
 עדיין היה שפטל כאשר שנים, 10

 אז עבד הוא ומתחיל. צעיר עודר־דיו
 רובינשטיין, מנחם עורך־הדין עם

 כדי לפרקליט־המחוז, יחד פנו ושניהם
 שלהם לקוח עבור בעיסקת־טיעון לדון

 שפטל סיפר סמים. בעבירות שנאשם
להשלם־הזה:

והדירה המכונית ומשתהות שפטל פרקליט
שדם ב־סו תלונות 5

 יורם עורר־הדין סיים עתה ¥ד!
 דמיאניוק איוואן מישפט את שפטל (

 הבא המיבצע את מתכנן הוא וכבר
 אישי בריב נתון הוא שנים 10 זה שלו.

 עורו־הדין תל־אביב, מחוז פרקליט עם
 מקוב־ שפטל זוכה השבוע שדר. אהרון

 לבית־הדין שדר נגדו שהגיש לנה
עורכי״הדין. לישכת של המישמעתי

לע שפטל עומד הזיכוי בעיקבות
 הוא בישראל. נעשה שטרם דבר שות

 בתל־אביב להיכל־המישפט לבוא עומד
 במרכז להציבם וכיסא, בשולחן מצוייר
 ולהחתים בית־המישפט של הרחבה

 להחליף הקוראת עצומה, על עורכיידין
 אהרון תל־אביב מחוז פרקליט את

שדר.
 שפטל עמד דמיאניוק במישפט אם
בתמי בוודאי יזכה שהפעם הרי בודד,

 ופרקליטים. עורכי־דין של נרחבת כה
 זה תל״אביב מחוז פרקליט שהוא שדר,

רבים. ידידים לו רכש לא שנים, 10

 ועורכי־דץ ומרוחק קר כאדם ידוע הוא
 איתו להגיע ניתן שלא מתלוננים רבים

כלשהם. והסדרים לפשרות
 העיתונאי פירסם שנים ארבע לפני

 צעיר כתב אז מחדשות, ורטר יוסי
 כתבת־פרופיל בבית־המישפט, ומתחיל

 היתה: שכותרתה פרקליט־המחוז על
 התובע?״ אדוני יחסי־אנוש, עם ״ומה

 עורכי־דין של דיבריהם צוטטו בכתבה
 פרקליט־המחוז על ביקורת שהעבירו

 ששמו מכיוון אולם, אליהם. יחסו ועל
 איש העז לא ונוטר, כנוקם יצא

בשמו. להזדהות מעורכי־הדין
 פרקליט־המחוז של קיצפו ואמנם,

 פירסום למחרת הכתב. על מיד יצא
 למזכירות, ורטר הגיע כאשר הכתבה,

 החדשים, כתבי־האישום את לקבל כדי
 לו נמסר הכתבים, עמיתיו יתר כל כמו

הכני את עליו אסר שפרקליט־המחוז
למזכירות. סה

בעיתון פגעה הכתב של זו הפליה

העי של המישפטיים ויועציו ת1חדש
 להסדיר כדי לפרקליט״המחוז פנו תון
 כעסו את הסתיר לא שדר העניין. את
 בתשובה כתב וכך העיתונאי, על

 21.6.85 ״ביום מוזר: מיבי לעורן־-הדין
 חדשות, בעיתון כתבה מרשו פירסם

 משמיצה בצורה אישית אותי המסקרת
 בי לפגוע נועדה כולה ושכל ביותר,
 ומרושעת, נבזית בצורה אותי ולבזות

 מתאים אינני כי הוא שלה כשהמוטו
כפרקליט־מחוז. לתפקידי
 מסוגל כמה עד להמחיש ״כדי

 רוצה אני המדרגה, לשפל לרדת מרשו
 נכות־ בגלל בלבד. אחד פרט לציין

 בזהירות ללכת נאלץ אני קשה, רגליים
 שלפני השטח את בעיני היטב ולבדוק

 לתאר כדי זה מצב ניצל מרשך רגלי.
 בעיניים שמתהלך כמי בלעג, אותי

הב בעיני מסתכל ואינו מושפלות
 חשבונות ^ריות.״

אישיים
 זו כתבה פירסום לפני שנה צי ךין

 ורטר נחקר פרקליט־המחוז, על 1 1
ותמו כתבה פירסום בגלל במישטרה,

 עורך־הדין של מישפטו על נות
הפרק של קיצפה קוסטין. אלכסנדר

תמו פירסום על דווקא יצא ליטות
 לעדת־ שהפכה רדיאנו, בלה של נותיה
 הפרקליטות אנשי קוסטין. נגד מדינה
 תמונתה פירסום כי החשש את העלו

 עדי־ את להרתיע עלול העדה של
 של לעבירה בכך ולגרום התביעה,

מהלכי־מישפט. שיבוש
 העלו המישטרתית החקירה תוצאות

 להרתיע נועד לא הפירסום כי בבירור
 מהלכי את שיבש ולא העדים את

 חודשים ארבעה זאת, ובכל המישפט.
 שדר, על כתבת־הפרופיל פירסום אחרי

 התמונות, פירסום אחרי שנה וכמעט
 קים חדשות וצלם ורטר יוסי נגד הוגש

כתב־אישום. סאמט,
הש שזיכתה קובו, אסתר השופטת

 את עזב סאמט (הצלם ורטר את בוע
 הוקפא. נגדו והמישפט בינתיים, הארץ

 ״תוצאות בפסק־דינה: כתבה א.א.),—
ההנ את שללו המישטרתית החקירה

 לעיל. כמצויין ביטוי לידי שבאו חות
 עדי־ את להרתיע נועד לא הפירסום
 הליכי־ שיבוש היה ולא התביעה
 התביעה היתה כן, פי על ואף מישפט.

 הוא כתב־אישום, להגיש שיש סבורה
ואתמהה!" הדיון, נשוא כתבןהאישום

 ראה הוא תמה, לא ורטר יוסי אבל
אי נקמה נגדו כתב־האישום בהגשת

 ששרר מכיוון פרקליט־המחוז, של שית
ורטר על וכעס דיברי־ביקורת חסך לא

 הפסיק שטרוזמן אורי שהשופט עד רים
 מר שדר, ״מר לו: ואמר התובע את

 קריאות־ ולקרוא לקום יכול אינו ורטר
 לנהל לא ממך אבקש אני ביניים,

כאן!" שלך אישיים חשבונות
 השופט של התערבותו אפילו אבל

 בעת פרקליט־המחוז. את הרגיעה לא
התו התפרץ לביב במישפט הסיכומים

הצ קהל־הצופים, לעבר הסתובב בע,
 שבאולם ״ביחוד ואמר: ורטר על ביע
 יוסי חדשות, עיתון כתב נמצא הזה

 עיתון הנאשם, של הטוב חברו ורטר,
 אגב, דרך הנאשם. את גם שמעסיק
 לא אבל בכתבה, אותי כיבד זה עיתונאי

• זו•״ לפרשה ניכנס * * * .* .4* התביעה.
התביישה

 הזיכוי, עד וחצי, שנתיים משד ף*
ה ר ב ע  וכך קשה, תקופה ורטר על ^

 לא ״מעולם הזה: להעולם אמר
 מאוד קשה לי והיה קודם, נאשמתי

 כל נאשם. שאני הידיעה עם לחיות
 עיתונאית עבודה לעשות היה רצוני

 כלפי בהגינות נהגתי ותמיד ראויה,
 רוצה אינני איתם. שעבדתי אנשים

^₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪^₪^₪^

 התפרץ דקות שתי של שיחה ״אחרי
 לנו אמר הוא בצעקות. שדר עלינו
 עם עיסקות לעשות מוכן לא שהוא

 אנחנו כאילו נראה היה זה סוחרי־סמים.
 ראיתי סם. לקנות לו הצענו בעצמנו

 ואמרתי בשיחה להמשיך טעם שאין
 הזמן על חבל נצא, ׳בוא לרובינשטיין:

 טעם יותר יש כאן, מבזבזים שאנחנו
 עם מאשר החדר, של הדלת עם לדבר

הרא השיחה היתה זו פרקליט־המחוז.״׳
 מאז השניים. בין והאחרונה שונה

 אליו פנה ולא משדר שפטל התעלם
יותר.

 נגד נערכו הללו השנים 10 במשך
 מישטרתיות חקירות חמש שפטל

 לא מהן אחת ״אף הפרקליטות. ביוזמת
 היו אבל כתב־אישום, לידי הגיעה
 מההתנכלות שהופתעו רבים אנשים

 יש שלשדר להם ברור היה כלפי. הזו
 אלי.״ נטפל הוא וכי נגדי משהו

 בחשד שפטל נחקר אחת בהזדמנות
 כי ברור שהיה אף שוטרים, לתקיפת

 בתחנת־ פיסית אותו שתקף הוא השוטר
 בדרג נסגר התיק בחולון. המישטרה

■ אלו; אילנד,
)40 בעמוד (המשך

״ 39 י■—

מיזרחי) בצלאל לידו לבים. במישפט ורטר(ממושקח, עיתונאי
תמהה השופטת
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