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המישפט
 השמועות התרוצצו שלמד! נד! {♦ץ

 סופר בתי־המישפט. במיסררונות
 שופטים על ואף ושחיתות, שוחד על

הע התפזר כאשר אבל שסרחו. מחוזיים
לה התחילה ביילין הלנה והתובעת שן,
הת בפרשה, כיתבי־האישום את גיש
כל-כך. נורא אינו שהשר ברר

 מעורב נמצא אחד שופט־שלום רק
 וגם כהן. אהרון שופט־השלום בפרשה,

 שוחד של האשמות הועלו לא נגדו
ו הפרת־אמונים של אלא ושחיתות,
ב בבית־מישפט נאשם הוא תמימות.
מז של אוזנו את שגילה בכך ירושלים,

 בתל־אביב, לתעבורה בית־מישפט כיר
נג־ חקירה מתקיימת כי פלאי, אברהם

 התעבורה שופט מתפקידם. והודחו
השופ מבין היחיד הוא בר־דיין יעקב
 שוחד. באשמת לדין שהועמד טים

 בבית־המישפט בקרוב ייפתח מישפטו
בירושלים.

 הוגשו העיקריים כיתבי־האישום
 בתל־ השלום בית־מישפט מזכירי נגד

 בית־ ומזכיר בן־עמי יחיאל אביב,
 פלאי. אברהם לתעבורה, המישפט

 ומרובי ארוכים נגדם כיתבי־האישום
 מיקרי־ בעשרות נאשמו הם פרטים.
 בעת בגניבות גם נאשם בן־עמי שוחד,

 של פומביות מכירות כמנהל עבודתו
מישרר־ההוצאה־לפועל.

במערכת סדקים שלה: וה!גוות בייניש הלנה פרקליטהכ הסתיים כבר פלאי של מישפטו
דו.

 ביקשה שבו בהליך ישב כהן השופט
 של ערותו על מלא איפול המישטרה

 את שהפליל פרנקל, יהודה בשם אדם
 העניין, פירסום את אסר השופט פלאי.

 פלאי אל עצמו הוא פנה הזמן ובאותו
 הנערכת החקירה על אוזנו את וגילה
 הורשע עיסקת־טיעון, בעקבות נגדו.

 ש״ח. 3000 של לקנס ונידון כהן השופט
כשו(!ט. מתפקידו הודח גם הוא

 גם הסתבכו שופטי־תעבורה שלושה
 ובו־ ארבל אשר השופטים בפרשה. הם

 מישמעתי לדין עמדו חריפאי שחר
הורשעו הפרת־אמונים, של בעבירות

מא לשנתיים נידון והוא עיסקת־טיעון
 עור־ ,הסניגורית באמצעות בן־עמי, סר.

 בהאשמות. כפר לידסקי, נירה כת־הדין
ל עומד ופסק־הדין הסתיים, מישפטו

הקרוב. בזמן הינתן
בית־מיש־ מזכיר רוזנברג, ראובן גם

הור נאשם, בפתח־תיקווה השלום פט
 שנידון לאחר מתפקידו, והושעה שע

 מישפטו כספי. וקנס על־תנאי למאסר
 בית־המישפט מזכיר בקשי, ארנון של

הסתיים. טרם בבת־ים

השו מן ואזרחים עורכי־דין מיספר
למז שוחד במתן כמעורבים נחשדו רה

 בינתיים ולשופט. בתי־המישפט ,כיר
 רק שוחד מתן על כיתבי־אישום הוגשו

ב זאת שעשו האזרחים מבין כמה נגד
החליטה טרם הפרקליטות שיטתי. אופן

 עורכי״ נגד כיתבי־אישום יוגשו אם
ואלי ויתקון מיכה מזרחי, שימעון הדין
לפרשה. נקשר ששמם וולובסקי, עזר

בינ הוגש שנגדו היחיד עורך־הדין
 ער־ חיים. רונלד הוא כתב־אישום תיים

 יהודה בתי־המישפט, בפרשת המדינה
 הסתובב שלמה שנה שמשך פרנקל,
 ראיות ואסף במכשיר־הקלטה מצוייר

 נגד העיקרי הער גם הוא החשודים, נגד
חיים. עורך־הדין

 חמורות עבירות כולל כתב־האישום
 פריצה בנשק, עדים על איום של

 חיים, של מישפטו שוחד. וניסיונות
 עומד ההליכים, תום עד במעצר הנמצא

בקרוב. להתחיל
 קומץ כי התברר הפרשה של בסופה
בטיפשות יותר נהגו שסרחו, השופטים
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הלילית״ פגישה ב ■שבו ה□ כך העגול: השולחן אביר•

 בתי־ מזכירי את וכי בשחיתות, מאשר
 היה ניתן רבי־עוצמה, אנשים המישפט,

בזוג או קפואים ירקות בחופן לקנות

 בתי־המישפט מערכת נעלי־ספורט.
 לא אבל מבויישת, מהעניין יצאה

פצועה.

בצרות מכובד■□
 עורר ושימחה־לאיד עניין רבה ^

ממ עמר, שלמה ח״כ של מישפטם 1 1
 ורם ארנון יגאל עורכי־הדין אנר, נהלי

 של לכתב־האישום ושותפיהם כספי,
 לכינוי שזכתה הפרשה, עד. הטרדת

 ככתבה התחילה הלילית״, ״הפגישה
עיתונאית.

 בהצעת־החוק דנה שהכנסת בזמן
 לשלב עד חשודים שמות לפרסם שלא

 העיתונאי פירסם במישפטם, מאוחר
 כתבה בידישוז־אחרשת, גילת מרדכי

 של בשיחודו אלמוני ח״כ המאשימה
 מילואים משרות להשתמט כדי רס״ר,

בלבנון.
 בשמו נקבה לא שהכתבה למרות

 בעצת עמר, שלמה מיהר הח״כ, של
 להזדהות כספי, רם עורך־הדין סניגורו,

 הכחיש שהוא אלא מדובר. שבו כח׳׳כ
 משר־ וביקש בכתבה האמור כל את

בעניין. חקירה שיפתח הביטחון
 שבו הרס״ר זומן החקירה, בתחילת

 מקריית־שמונה, אזולאי, אלברט דובר,
ב משם. נעלם קצר זמן אחרי למצ״ח.

והעיתו שמועות רוחשת המדינה עוד
חדשה, התפתחות כל על מדווחת נות

 יורם דאז, מעבידו על־ידי אזולאי נלקח
לתל־אביב. בן־עמי

 לפגישה השניים הלכו למחרת,
 ארנון. עורך־הדין של במישרדו לילית

 עורר־ עמר, ח״כ גם השתתפו בפגישה
 החוקרים בן־עמי, המעביד כספי, הדין

 ואהרון למברסקי אביטל הפרטיים
 ועורך־הדין הוכמן, יוסי אנד חבר יקים,
מחיפה. בלזר שרגא

 הפגישה את שיזם כספי, עורך־הדין
תיע שהיא תנאים. שני התנה הלילית,

 ו־ נייטרלי, עורך־דין של במישרדו רך
מטע עורך־רין על-ידי ייוצג שאזולאי

 בלזר עורך־הרין הוזמן כך לשם מו.
מחיפה.

 במישרדו התקיימה הקצרה הפגישה
 גם והוא ארגון, עורך־הדין של המפואר

בכתב־ידו. הפגישה פרוטוקול את כתב
 עורר־ הודיע הפגישה, בתחילת כבר

 חקירה תיפתח כי לנאספים כספי הדין
 דורש שהח״כ מכיוון השוחד, בעניין

 עם שוחחו הנוכחים כל כמעט זאת.
מגירס־ בו לחזור סירב הוא אך אזולאי,

מע עם אזולאי יצא מסויים בשלב תו.
 שיחה אחרי גם אך המיטבח, אל בירו

 ולא בגירסתו לדבוק המשיך זו פרטית
 נקרא כי לנוכחים סיפר גם אז ממנה. זז

 ךופסקה זה ברגע מצ״ח. לחקירת כבר
הפגישה.
 ה־ היועץ החליט ארוכה שהות אחרי
משתת את להעמיד לממשלה מישפטי

 של באשמה לדין, הלילית הפגישה פי
 המיש־ שהחקירה למרות הטרדת־עד,

 הוגשה לא עמר ונגד הסתיימה, טרתית
הרס״ר. של שיחודו בגין תביעה כל

 רק באשמתם, כפרו הנאשמים כל
יו עורך־הדין סניגורו, בעצת בן־עמי,

 עיסקת־ ועשה להורות, החליט פרק, סף
 הטילה סירוטה שרה השופטת טיעון.

 שנה, של על־תנאי מאסר עונש עליו
השופ ש״ח. 37,500 בשיעור כבד וקנס

 את רואה היא כי בגזר־הדין ציינה טת
רבה. בחומרה הפרשה
רוזנ מרים התובעת הספיקה כה עד

 והסניגו־ ראיותיה, הגשת את לסיים טל
 לאשמה. להשיב מקום אין כי טענו רים

 השופטת קבעה זזמנומקת בהחלטתה
לאש להשיב כולם הנאשמים כל שעל
 לכמה בקשר השקפותיה על ורמזה מה,

בתיק. מישפטיות סוגיות
הכרי שבה ביותר החשובה השאלה

 הבדל כל אין כי היתה השופטת כבר עה
 להתחיל העומדת חקירת־מישטרה בין

החלה. שכבר חקירה ובין
תמימו את ניצלו כי רמזה השופטת

 בקשר וציינה, ארנון, עורך־הדין של תו
 גובל העניין כל כי כספי, לעורך־הדין

בפארסה.
 בן־עמי, על שהוטל העונש פי על

 אפשר ושולי, קטן הוא בפרשה שחלקו
 הם האחרים, יורשעו אם כי לנחש, גם

יותר. הרבה חמורים לעונשים צפויים
מעוניי־ בארץ המישפטית הקהילה

 לישכת תנהג כיצד בשאלה בעיקר נת
 עורכי־הדין יורשעו אם עורכי־הדין

 ישלל האם יושעו? האם וכספי. ארנון
 שמא או שלהם? עריכת־הרין רישיון

רבב? כל ללא מהעניין יתחמקו
 שבו למתח היטב המודעת השופטת,

 זה, מיוחד במיקרה הנאשמים שרויים
 בתקופת המישפט את לסיים הסכימה
החו התבצע. לא שהדבר אלא הפגרה.

 דוכן־ על לעלות הנאשמים יתחילו דש
 גירסתו, את איש־איש ולמסור העדים

ופסק־הדין. הסיכומים אחר־כך

ץ
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