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למ גילעדי אורה הגיעה אשר ^
י סי את וסיפרה הזה העולם ערכת ע

 אחת עוד לפני עומדת כי חששתי פורה,
 מער־ את הממלאים תימהונים, מאותם

 ודימיון. הזייה בסיפורי כות־העיתונים
 ששופט לסיפורה, להאמין יכולתי לא

מא מלאה התרשמות בפסק־דינו כתב
 מעולם היתר לא שהקשישה בעוד מה,

 עם כלל נפגשה ולא בבית־המישפיט,
השופט.
 רושם עושה גילעדי שאורה אלא

 שעו־ לי הבטיחה גם והיא ורציני, אמין
 על־ דבריה. את באוזניי יאשר רך־דינה

בפרשה. לטפל התחלתי כן

 על צחוק
כוס־קפה

 בסיכסוך העניין *טל איטיתו ך•
 שהתנהל האב, ירושת על כספי 1

 חיים הצעיר, ואחיה גילעדי אורה בין
ארדון.

 משק בעלי היו השניים של הוריהם
רענ שליד גיבעת־חן השיתופי במושב

 ז,933ב־ המשק את הקימו ההורים נה.
 עד אורה גרה ושם ילדיהם גדלו שם

 בעלה אחרי הלכה אחר־כך לנישואיה.
ברעננה. לגור

 עם ועבד במשק נותר חיים, אחיה,
 יחידת־ הבן קיבל התחתן, כאשר אביו.
 וגר ביתו את בנה שעליה נפרדת, משק

 עם לעבוד המשיך הוא מישפחתו. עם
במישקו. אביו

 ואושפז בשיתוק, 1979ב־ לקה האב
 לחשט״ן. בבית־החולים רב זמן במשך

 לבית־החולים אליו שהובא עורך־דין
 פטירתו לפני צוואה. על אותו החתים

 את להעביר הספיק ,1983ב־ האב, של
לבנו. מישקו

 הע־ בזמן חתמו הוריה כי טענה אורה
נו מיסמך על המשק על ברת־הבעלות

 שהיקנו מסויימים תנאים כתבו שבו סף,
 פנתה היא מהירושה. וכספים וכויות לה

או שייצג שלזינגר, עודד לעורר־הריו
אחיה. נגד מישפטית בתביעה תה

בבית־מיש־ תביעה הוגשה 1984ב־
 אהרון והשופט סבא, בכפר השלום פט
 כתב אר־ד, מישפט אחרי בה. דן כהן

 האח, את שהצדיק פסק־דין השופט
גילעדי. אורה נגד ופסק

 היתה התובעת של שאמה מאחר
 העיקרית העדה להיות בעצם, צריכה,
 המישפט במהלך צורפה היא בתיק,

 לא שמעולם אלא נוספת, כנתבעת
 השופט העיר ועל־כך להעיד, הגיעה

 על שם כתב גם הוא אולם בפסק־דינו.
 משיב־ ,הקשישה מהאשה התרשמותו

 הוא והנפשי. הפיסי וממצבה רון־ליבה
 גם פעמים, כמה אותה ראה כי ציין

 ועורכי־ הצדדים בנוכחות בלישכתו,
דינם.

 כי נכדיה בחיי נשבעה גילעדי אורה
בבית־המישפט. היתה לא מעולם אמה

 ראשית־כל טילפנפי זהירות, מחמת
שלזינ עודד התובעת, של לעורך־דינה

 אמת שיש יתכן אם אותו ושאלתי גר,
 לי ענה עורר־הדין אורה. של בדבריה

 כי חד־וחלק הצהיר הוא היסוס. כל ללא
והופיע במישפט אורה את ייצג הוא

כהן אהרון
לבד...־ אוחה קיבלתי

אמה, את ראה לא מעולם ישיבה. בכל
 בלישכת־ ולא בית־המישפט באולם לא

 את שקרא אחרי כי אמר עוד השופט.
 של ועורך־הדין הוא ישבו פסק־הדין,

 הטעות על וצחקו חיים, אפריים האח,
 יאשר היים עורך־דין ״גם כוס־קפה. על
 שלזינגר עורך־הדין לי אמר זאת,״ לך

בביטחון.
חיים, לעורך־הדין לטלפן מיהרתי

 במשך תפוס היה שלו שהטלפון אלא
פקיד לי אמרה התפנה וכאשר רב, זמן
 בצהריים. רק וישוב עתה, זה יצא כי תו

 את ציינתי שבה הודעה, לה השארתי
הצד שמות ואת השבועון שם את שמי,
 רציתי שעליו המישפטי בתיק דים

שתמ מהמזכירה ביקשתי איתו. לשוחח
כדי דחוף, באופן הידיעה את לו סור

 זוכר ״אני *־• ״־״״י
״1 היטב־היטב!

 החושם השובט
 ה־תה שלא מאשר

 במישבט, כלל
 הבוקריט ואילו

 לשוחח מסרב
ט ער נ ש י מ ה

לשופט.. קודם שטילפנח טשת ״עשית

 הקצוות, יתר את לקשור די ך*
 אהרון לשופט גם מיד צילצלתי

אמר גירסתו. את מפיו לברר כדי כהן,
 עורך־הדין עם כבר שוחחתי כי לו תי

 היים, עמיתו את גם שציטט שלזינגר,
 היתה שהאם אפשרות כל שלל הוא וכי

כבית־המישפט. אי־פעם
 המיקרה את היטב זכר כהן השופט

 עו־ עם שתדברי לך מציע ״אני ואמר:
 עם גם לדבר מוכן אני היים. רך־הדין

 שהאמא נכון זה שלזינגר. עורך־הדין
 לפני, העידה לא גילעדי הגברת של

 ישיבות. וכמה בכמה היתד, היא אבל
 ב־ היתה היא רב. זמן נמשך התיק

 שני בנוכחות איתי ודיברה לישכתי
 זוכר. לא שלזינגר אולי עורכי־הדין.

 נפטרה היא בחיים? עוד הגברת האם
 היתה לא אחרת כי כך, חשבתי מאו?

בעייה!״
 הי־ אותה זוכר ״אני השופט: הוסיף
שלזינ לעורך־דין מציע ואני טב־היטב

תת אולי היטב־היטב. אותה שיזכור גר
 כי איתי, שיתקשר שלזינגר עם קשרי
זוכר. לא פשוט שהוא לי נדמה

 היתד, שהאם בזמן כי בטוח לא ״אני
 גילעדי, הגברת בתה, גם בלישכתי

 בנוכחות בוודאי היה זה אבל שם. היתה
 שפעם אפילו זוכר אני והיים. שלזינגר

 לא ואני ללישכה, להיכנס ביקשה אחת
 עם או לבדה אותה קיבלתי אם זוכר

גם שהיתה זוכר אני אבל אחר. מישהו

 עורכי־ בנוכחות שנפגשנו הזדמנות
 ואני ממושך, משא־ומתן היה כי הדין,

תשתתף. היא שגם ביקשתי
 אני טועה! שאני אפשרות כל ״אין

 היתה הזאת האמא אותה. זוכר פשוט
 באולם, ישיבות בחמש לפחות נוכחת
הידרדר." בריאותה שמצב לפני

 לד ״יש
ד פגישה

 לי גרמה השופט של שיבתו
מיקרה אמנם זכרתי לתדהמה.

 שכח מחוזי שופט כאשר בעבר, שקרה
וכ פלילי במישפט לפניו שהופיע עד
 היה העד, הופיע לוא כי בפסק־הדין תב

 התברר אחר־כך למישפט. חשוב הדבר
 17 פני על והעיד הופיע אמנם העד כי

פרוטוקול. עמודי
 אבל כזו. אנושית שיכחה להבין ניתן

 השופט המציא כיצד להבין אי־אפשר
 בעוד ובלישכה, באולם שראה קשישה

 מכחישים במישפט הצדדים יתר שכל
לחלוטין. זאת

 שלזינגר, לעורך־הדין שוב טילפנתי
 יסכים אם ושאלתי השופט, כבקשת
 על איתו ולשוחח לשופט לטלפן
 כי לי ואמר סירב הוא אבל העניין,
 גירסתו, על איתן עומד שהוא למרות

השופט. עם יריבות כל לו אין
 בינתיים כיום, שופט אינו כהן אהרון

 התפוצצה כאשר במעמדו. שינויים חלו
התב בבתי־המישפט, השחיתות פרשת

 בית- למזכיר סיפר כהן השופט כי רר
מת שמישהו פלאי, אברהם המישפט,

 שונות עבירות על ומעיד נגדו לונן
ונשמ סודיות, היו אלה עדויות שעבר.

 מכך כתוצאה פלאי. מפני במיוחד רו
 לפני נשפט לחופשה, כהן השופט יצא

והודה בירושלים בית־מישפט־השלום

הזהות) ארדון(בתעודת שרה
שיבחן־ליבה..." את ״ראיתי

הדין: בפסק השופט
ת המישפט נעת שהיתה האם, על בדברו בי״סק״הדין,  ודתי־ 84 נ

השופט: כותב לכסא־גלגלים, קה
בדב או בית-המישפט לישיבות בבואה פעם, אחר ״פעם :28 דף

 הסדר לידי הניבים את להביא ניסיונותיי בעת בלישכתי, ריה
 שבין והשינאה המחלוקת לאור שיברון״לינה, את ראיתי כלשהו,

ילדיה...
 ישיבות וכמה לכמה הובאה 3 מיספר הנתבעת שכאמור ״אף

 ובאי־כוחם, הצדדים בנוכחות בלישכתי, דיברה ואף בית־המישפט,
 לא אם הנפשיים כוחותיה במלוא היתה להבחין שיכולתי כמה ועד

הגופניים..."
 והכאב שהיושר ,87 בת מאשה לצפות יש באמת ״האם :29 דף

לה!" יתנכל שבנה מחשש שתשקר מפניה, ניכרים

 ובהפ־ בהפרת־חובה גילוי, של בעבירה
 ש״ח 3000ל־ נידון הוא רת־אמונים.

 לגימלאות כהן השופט יצא מאז קנס.
שופט. עוד הוא ואין מוקדמות,

 טילפנתי החקירה, את לסיים כדי
 הצי שעת עד היים. עורך־הדין אל שוב

 הזמן, כל תפוס הטלפון היה הריים
 האוטומטית המזכירה ענתה ואחר־כך

 השארתי .7ל־ 4 בין ייפתח המישרד כי
האוטו המזכירה גבי על נוספת הודעה
 כל במשך מזלי את וניסיתי מטית,
 חזר לא היים עורך־הדין הערב. שעות

 כל לי וענה חזר והתקליט למישרד,
ערב. אותו

 לי נתן לא שבעניין המיסתורין
מוקדם השני ביום למחרת, ומיד מנוח,

 לעורך־הדין שוב טילפנתי בבוקר,
הח הרף. ללא תפוס היה הטלפון היים.
 בעצמי ולגשת ממינהגי לחרוג לטתי

 ברחוב היים, עורך־הדין של מישרדו אל
 לקבל כדי בתל־אביב, 10 פומבדיתא

גירסתו. את
 בחדר־הקב־ ישבה שחרחורת פקידה

 שפופרת־הס־ כאשר הסמוך, בחדר לה.
 עורך־הדין ישב לכף־ידו, דבוקה לפון
 פתוחה. היתה למישרדו הדלת היים.

 עד בנימוס, וחיכיתי, לידה עמדתי
 שהתארכה שיחת־הטלפון את שיגמור

 סוף־ ,השיחה הסתיימה כאשר מאוד.
 עצמי. את והצגתי לחדר נכנסתי סוף,

מלשו שהתייאשתי מאחר כי הסברתי
שבמ תדיר התפוס בטלפון איתו חח

 לו הזכרתי בעצמי. לגשת החלטתי רדו,
 למזכירתו, הודעות כמה השארתי כי

 וכי האוטומטית, המזכירה גבי על וגם
איתו. לשוחח רציתי
שאל. איתי?״ פגישה לך ״יש

 דרך כל שאין בנימוס שוב הסברתי
 שהטלפון עורך־דיו עם פגישה לקבוע

 אינו הוא וכאשר הזמן, כל תפוס שלו
שיחות. מחזיר

 לי שאין אנשים מקבל לא ״אני
 היים עורך־הדין אמר איתם!" פגישה

השי את עוד שמעתי ״לא בעקשנות.
 והרים אמר המכשיר," על מאתמול חות
 אחד ״כל שפופרת־הטלפון. את שוב
 לעברי זרק בטלפון!״ אותי להשיג יכול
נוספת. טלפונית בשיחה והחל

 שתי לי שתקדיש שכדאי לי ״נדמה
 כפי חשוב, עניין זה מזמנך, רקות

 גבי על וגם למזכירתו שהסברתי.גם
 על מבט והעברתי אמרתי, ההקלטה,״

 היים, עורך־הדין של המהוה מישרדו
 אדם או לקוח מכל לחלוטין ריק שהיה
אחר.

 פגישה,״ ללא אנשים מקבל לא ״אני
 משוחח כבר הוא כאשר במילמול, אמר
בטלפון. מרץ ברוב

עורר של המוזרה גובתו ף*
 בראשי חשד העלתה היים הדין 4 ו

 בכל בלתי־כשר משהו היה באמת שמא
הפרשה.

 גיל־ אורה עם שנית נפגשתי כאשר
 עם המתסכלת הפגישה אחרי מיד עדי,

 ״עשית לי: אמרה היא היים, עורך־דין
 ואחר־ לשופט, קודם שטילפנת טעות

 אמרה היא היים.״ לעורך־הדין פנית כך
שע שונים, חשדות מקננים בליבה כי

ולמוס ליועץ־המישפטי כתבה ליהם
 לא איש אך אחרים, מישפטיים דות

בעניינה. טיפל
הסי את להביא רוצה גילעדי אורה

 מכיוון הציבור, לידיעת המוזר פור
 חמור. עוול לה שנגרם חושבת שהיא

 שמישפטה הוא כעת רוצה שהיא מה כל
 המועד את אחר. שופט לפני יחודש

 הזה השלם כבר. איחרה רגיל לעירעור
 התעלומה את לברר רוצה מאוד היה

מאחוריה. שעומד מה ואת המוזרה
< אלד, אילגד
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