
 החושה, ט־קליטת־המחח שניט, נוויח של הקאו״וה
 היא בית־המישנט. באודם היויות טוו נאשו התחילה
נפצעה השניה הפוקליטה הארץ. על נשכבה

 שלוש ישבו הבקרים אחד ך*
 בית־ באולם צעירות פרקליטות ^

 התנהל באולם לתורן. וחיכו המישפט
 מהן אחת שאף מישפט־רצח, זמן באותו

 רקע על היה הרצח בו. הופיעה לא
 טירה בכפר חמולות בין סיכסוך

 בין הבכירה סירוטה, שרה במשולש.
 פרקליטה אז היתה כבר השלוש,
 מתמחה היתה שניט נורית מנוסה.

 היתה ארבל ועדנה בפרקליטות,
צעירה. סניגורית
 גבר בקהל. זעקות נשמעו לפתע

 והחל אקרח שלף רגליו, על קם שחרחר
 סירוטה ספסל־הנאשמים. לעבר יורה

 על ״תשכבי שניט: לנורית צעקה
 נפגעו. לא אמנם השתיים הריצפה!״

 ברגל. מכדור נפגעה ארבל עדנה
נפצע. ובנו ביריות, נהרג הנאשם־ברצח

 ישבו מכן, לאחר שנה 17 השבוע,
 נורית של בביתה במסיבה השלוש כל

צריך ״כנראה זיכרונות. והעלו שניט

 לפני בבית־המישפט. קשים ניסיונות
 נגד במישפט הופיעה כאשר שנים, 10

 שנות־ לחמש שנידון סרסור״זונות
 הזונה במיסדרון חיכתה'לה מאסר,

 את הזונה ראתה כאשר עבורו. שעבדה
 דהרה מהאולם, יוצאת הפרקליטה

 חדה מיטריה מנופפת כשהיא לעברה,
לר!״ אראה ״אני וצועקת:
 הזונה. את עצר במקום שהיה שוטר

 שניט הופיעה שבו במישפט־רצח
 למאסר־ הנאשם את ושלחה כתובעת,

 תנועות לעברה הנאשם עשה עולם,
 שבו אחר, ובמישפט שיסוף־צוואר, של

 מתקדם, בהריון היתה כאשר זכתה,
 ״שלא הנאשם: של אמו לעברה צעקה
הילד!״ את ללדת תזכי

נו עברה האחרונים בחודשיים אבל
 האמיתית טבילת־האש את שניט רית

 שנים אחרי לפתע, בפרקליטות. שלה
 גם כי הרגישה סביבתית, חממה של

ותחרות. קינאה איבה, יש בפרקליטות

לירו חזרה אחר־כך בערב. מישפטים
 לימודיה. את שם והשלימה שלים
 שנים, דן את פגשה השלישית בשנה
 למיש־ הסבה ועשה סוציולוגיה שלמד
 נישאו השלישית השנה בסוף פטים.

 יחדיו. לימודיהם את וסיימו השניים
 חיל־השלום בשליחות נסעו אחר־כן־

 בארצות־הברית. לקונטיקט האמריקני
 אינטגרציה של בפרוייקט עסקו שם

 מאוד שנה היתה ״זו נורית: בחינוך.
מעניינת."
 את הבעל השלים ארצה, חזרו כאשר

 במישפטים. שלו הדוקטוראט לימודי
 בישראל". לסעד ״הזכות היה הנושא

 והשלים אקדמי במסלול המשיר הוא
 הוא במישפטים. התמחותו את גם

 כעורך־דין לפעם מפעם מופיע
 בעניינים בעיקר אזרחיים, במישפטים

 שניט דן כיום רפואית. רשלנות של
 החוג וראש למישפטים, פרופסור הוא

אשתו כאשר סוציאלית. לעבודה

 במסלול לעבור כדי קרבי ניסיון
האח לשתיים סירוטה אמרה שלנו,״

רות.
 השנים במשך השלוש של מסלולן
 מונתה סירוטה והה. היה האחרונות

 וא־ מחוז־המרכז, כפרקליטת ראשונה
 מונתה אחריה מחוזית. כשופטת חר־כך
 פרקליטת־המחוז, לתפקיד ארבל עדנה
 את מחוזית. שופטת היא גם וכיום

 ירשה בפרקליטות ארבל של תפקידה
שניט. נורית

התפ חילוף עקב נערכה המסיבה
שיסוףקידים.

צוואר
 עברו הזאת טבילת־האש חרי

וכמה כמה עוד שניט נורית על

 ארבל של מינויה על נודע כאשר
 מילחמה בפרקליטות החלה כשופטת,
 הנכסף. התפקיד על ומכאיבה עקשנית
 היו הזה, מהמאבק דברים כמה ״למרתי

שניט. נורית אומרת הפתעות," כמה לי
 נולדה החדשה פרקליטת־המחוז

 איש־צבא, היה אביה בירושלים.
 את החליף בן־גוריון דויד שבתקופת

 שאני ״מאז דגן. ונקרא לעברית שמו
 עורכת- להיות רציתי עצמי את זוכרת
 ״ניסיתי שניט, נורית מספרת דין,"
 אף היה לא במישפחתי כי מדוע, לברר

 עד יודעת לא, ואני אחר, עורך־דין
 היית• שבבית־הספר זוכרת אני היום.

 ואת ציבוריים, מישפטים מארגנת
 אירגנתי צבי שבתאי נגד המישפט

מישפט־חיי.״ היה כאילו
 בקרייה עשתה הצבאי שרותה את

ללימוד הזמן את וניצלה בתל־אביב,

שניט דן הבעל
הקדמיות השיניים בין חור

 האזרחי. לשוק ולצאת הפרקליטות את
 אותה: הפתיעה אוסטרובסקי־כהן אך

נשארת את תקן, עוד קיבלתי ״היום

 קירקוריס
בבטן

 היססה, המופתעת ורית ך
 ״תגיד• לה: אמרה והפרקליטה ^

כן!"
פלי פרקטיקה על אז חשבתי ״לא

 נסהפתי.״ התחלתי, כאשר אבל לית.
 מישפט כל לפני היום, שעד מודה היא

 בבטן." ״קירקורים לה יש גדול,
כיצד למדה כי אומרת שניט נורית

אלה, אילנה
■ דסה אלי עילם*.

)41 בעמוד (המשך
בביתם שניט ועדי טל נורית, יעל,

הילד!" את ללדת תזכי ״שלא

 בו גאה שהיא ניכר הישגיו, על מספרת
 עדי ),20( טל הבנות, שלוש גם מאוד.

 מאוד גאות שהן אומרות )11(ויעל )13(
אמא. של החדש בתפקיד וגם באבא גם

מס במיקרה,״ הגעתי ״לפרקליטות
 שילדה אחרי החדשה. הפרקליטה פרת
 לעבוד התחילה הבכירה בתה את

 בן־עיתו הדסה השופטים אצל כמתמחה
ההתמחות, יתרת את שטיינברג. וחיים

 במ^שרד־עורכי־ לעשות רצתה שאותה
 מכיוון בפרקליטות, עשתה פרטי, דין

 לפרקליטות מקום. התפנה ששם
 אוסט־ ויקטוריה על־ידי התקבלה

 פרקליטת־ אז שהיתה רובסקי־כהן,
מחוזית. כשופטת כיום והמכהנת המחוז

 ההתמחות בחינות את שעברה ביום
 זאת בישרה עורך־דין רישיון וקיבלה

לעזוב התכוונה היא לפרליטת־המחוז.

הט־קדטה


